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(ఆంగ్రవముునకు తెలుగు) 

రచన: 

గురజాడ “"ఆపా.రో వు 

సంకలితము: 

అవసరాల సూర్యారావు 

వ9శాలాంద వచురణాలయం౦, 
న లో వె 

బకింగ్ హోమ్ పేట (పోన్లు) ఏ; విజయ వా డి? 



(పథమ ము[దణ 

నవంబరు 1954 

(పచురణ నిం, 92 

"వెల: రు 2.8.0 

స్వతంత్ర ఆస్ట 

ది 6 తట రు 

విజయ వాడ. 



ఫేం ల అ న కేల ౩ 

యారియం)”. అనే లాటిను_ శబ్బమునుండి పుట్టిన 

ఆంగ పదము “డర, దీనివి తెలుగున హం ఆంగ సమముగ 

వ్యనహారించుకుంటున్నా ము. ఒక వ్యకి దినచర్యను తెలిచే 

“డెరీలు. తొలుత యిని వాతావరణాది హాస్థితులను కలిపే 

భోగట్టాలుగా వుంటూ, రానురాను (పస్తుతాగ్థముళొ రూఢి 

అయినవి. 

(పతిరోజూ తాముచూసే, వినే సంఘటనలను, తోనయీ 
అనుభవాలను, మసుగున వడనీయక, లిఖతరూపమున కొందరు 

వ్యక్తులు వాటినివెలయిస్తూవుంటారు. ఐతే వీటిని దిన దినమూ 
(వాసితీరాలనే నియమంమా(తం "లేదు, ఏమో అంక, ఎంతటి 

మహో పృరు షుని జీవితంభోనై నా కొన్నిరోజులు, "లేదా నెలలు 

"పేర్కొన తగిన ఎక్టి సంఘటనలు నంభవించక పోవచ్చును. 

కాన వవేళ జరిగిన సంఘటనలను ఆ 'వేళే పేర్కోవడవునేది, 
డైరీల రచనకు ఒక సామాన్యస్నూతం, 

లేఖన సాధనములు వచ్చిన తరవాత, ఏదో వొక' 

Sd యివి వ్యనహార ములో వెలసినవని చెప్పవచ్చును, 

ది పొడవ శ తాద్దలో యూర వులోనూ, ముఖ్యంగా యింగ్గ౦డు 

లోనూ యివి (పాచుర్వము వహించి, “*రినై జూన్ను దినముల 
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అనంతరము, సాహత్యములో వొక విభాగముగా యివి (పాము 

ఖ్యమునకు వచ్చినవి. విట్లాక్ (1606-5) రచించిన డైరీ, 

ఎంతో (వభాన మైనదని ఆంగ్ల సాహిత్య విమర్శకులు చురొ-ం 

టున్నారు. సేక్సియరు నమకాలికుడై న జూన్ ఎవిలీన్ 
(1620-1706) రీ ఎప్పకప్పుడు (వాసింది కాకపోయిసప్ప నికీ 
అందులో కొన్ని స్ట'అత్యములున్నా ఆంగ్ల సావాత్య చర్మితలో 

(వశ సిని పొందింది. ఇది డై ఖఇనంవత్పరఠాల ఆంగ్ల చేశ చర్మితను 

తెలిపే డైరీ, య ధార్థతకు, రచయిత న్న క్రితం నిరూపణకు 

ఉదాహరణగా శామ్యూల్ “ఎంఎన్ (10889-1709) రచించిన 

'వైరీని పేర్కొనదగునని ఆంగ నిమర్శసల _ అఫ్మ పాయం. 

స్యుపస్వికవి జూన్ బైరన్ (1692-1768) గ్య పరచుకున్న డైరీ 
ఎన్ని నై నది. ఇవన్నీ నాటి ఆంగ చేశ సాంఘిక రాజకీయ 

స్వరూపమును (పతిబింబించే అద్దములవంటివి, 

డైరీలు, నాటి చేశ పరిస్థితులను తెలుసుకోవడానికి 

మా(తమేశాక, అవి రచించిన ఆ, యా వ్యక్తుల జీవిత వ్భశ్తా”ం 

శాలను (గహాంచడానికి ఉపక రిస్మవి, వారి జీవిత చరిత్రలను 

లీఖందుటకు ఇతరులకివి తోడ్పడతాయి. లియోటాల్ పాయ్ 

డైరీలను ఆధారంగా తీసుకుని, ఆయన మనమరాలు, తనతాత 

గారి జీవిత కథను రచించినది. 

అయితే డైరీల (పాథాన్యము అవి రచించిన వ్యక్తుల 
(పాముఖ్యమును బ్టి నిర్గారిత మవుతుంది. వ్యప్తల (ప్రాము 

ఖ్యము పుట్టకవల్న నచ్చేదికాదు, సామాజిక నమన్యలపట్లు 

వారు అవలుబించిన వైఖరీ, దేశాభ్యున్నతికి,  (పజాహితము 
నకు వారు చర్మితలోనిర్వహించిన ప్మాతా, జీవితముపట్ల వారు. 



త్ 

వహించిన తొ క దృక్షోథమూూ, _కొవించిన (పజాసేవా,_ఏటిని 

బట్ట యిది కలుగుతూ నృంటుంది. 
మాలల జతలో పననమోో. 

లు. అలలు నమ నని ఎనో! 
పజ చరనం నాకు సనా జంతానాతోా మాకా 

ఇటు సమాజంలోనూ అటు సాహిత్యంలోనూ నడా 

సురోభివృద్ధినే కోరుతూ, డాషికోనం ఎడేంపిలేని పోరాటా 

లను సాగించిన యుగపురుషుడు మహాకవి గురజాడ. కాలాన్ని 

నెన్కి_ తిప్పే (పకి మూఢ సిద్ధాంతాన్నీ, అంథ నిశ్వాసాన్నీ 
(పతిఘటించి, “నాది (పజల నుద్య్వమము ; దానిని యొవరిని 

నంజోమహ్పెడానివై నా వదులుకొ లేని చే మాగ్నా శాగ్షా 

(వకటనతో (పగతి శక్తులకూ, వొక ఫొవతరానికీ యుగాసికీ, 

గీతానికీ, సంగీతానికీ, సింహద్వారం తెరిచిన నిండు వ్యక్తి 
గురజాడ, అక్ ఆంధ జాతీయ మహాకవి డై రీలు యివి. 

రచనలభో కవి, *కవితామూర్తిని సందర్శించినంత 
(సస్సుటముగా, అతని న్య శిజీవితాన్ని మనం వాటిలో. 

దర్శించలేము. మహాకవుల, కృతి వొక గొప్ప భవంతిలో 
(డాయింగు రూమువంటిది. అందులో వంటిల్లు వంటిది డైరీ, 
డైరీలు సామాన్యమైన పారకునికి "సైతం,  మహాకవులనో 
ఎంతో చనువును కల్పిస్తవి. కనకనే డైరీలలో కవుల వ్య కి 
త్వము తేటగా కోనబడినసు, నారి యితర రచనలలో గోద 
రించదు, po | 

'కన్యాశుల్క_ములో “ ముత్యాలసర ముల లో ఆణి 

ముత్యాలి కథలలో మహాకవి గురజాడశో మనకు ఏర్పడిన 
ఆత జ బాంధన్యమూూ, చనువూ, “మహాకవి డరీలు చదివిన 

నెంటనే వొకింతకు పదింతలవుతాయి, 
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ఇవి ఆయన ఆత్మ్మ్యప చోదనార్థము, పరికీలనార్థము oe 

కున్నది కనక యీ సంపుటి మహాకవి జీవితమునకు రేఖా 
పటము వంశిది. 

ఆయన జీవిత రేఖాషటము స్థూలముగా "5ంగు నిభాగ 

ములు, అవి (పధమ్క ది తీయ పాదములు. విదా సెదశ 

తతత తత. అలం చ తత లా 
తోమి చేళ్ళ'కాలనూూ ఆయన జీవితంభో (పథమవాదం, తదనం 

తరం 1915 నరకూగల కాలం ద్వితీయ పాదం. మసోకవిగా, 

గొప్ప నాటక రచయితగా, భాపావ్తేగాా. విద్యావ గా, 
వమర్శకునిగా, ఆధునిక ఆంధవాజ య యుగవురుషుసిగా, 

త జ నగా పరిణతి చెందే రెండవదశకు మొదటిదశ నాంది, 

నష్ట సాహిత్య వే శక కావలసినవన్నీ ఆయన కీపూర్వరంగ మే 
సే. సీసా (గాంధిక భాహావాదులపై, ననాతన మళతాను 

సారముల పై విసుగు వెటుబజరిపె విర్భారక సొంత (గ సృష్టించే, 

సమాజ చై తన్యాన్ని మార్చివేసే మనోబలాన్నీ, శై ర్యాన్నీ, 

సాహసాన్నీ, లో నల లాలూ అధికశాశాన్న్యి నినూత్న. 

దృష్టినీ ఆయన కచ్చిన దశ యిదే! మున్నుందు మకని 

కాబోతున్న ఆయన భవిష్యర్తుసకు యిది వొక పూర్వరంగం, 

ఈ (పథమ పాదములో ge (పథానమైనవి 1695వ 

సంవత్సరపు డై డైరీలు మహాకవి ఆత తేజస్సు అ నేక విషయాల 

లోనికి (పసకంచింది. నాటకములు, సభలు, సమావేశములు, 

సాహిత్నము, కళలు, తర్క-_వితర్క-_ములు, పన్యాసములు, 

సూశ్ష్య్హా”సూక్ష వీలపకిశీ* నలు, విద్యన్గోస్థులు, కళాశాలలు, 

విద్యావిధానము, శాసనములు, చిత్తరువులు, గాన కచేరీలు, 
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అన్నిటా వారి దృష్టి మళ్ళినది. ఈరోజులలోనే ఆయన భాషా 
శాన విషయములను, భాషల వింగడింసును సునిశితముగా 

పకిశిలించుతూ వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. (గీకు రోమను సార న్యతే 
సిదృంభ ణమున్ను యూర పులో న్వదేశీయ సాహాత్య వివరణము 

కలిగినట్లు, ఆంగ్ల సావాత్య (సభావమువల్ల భారత దేశంలో 

మన వాజ్బయ'నేల వికసెంచకున్నదీ, తమిళ దేశములో 
త్యాగయ్య కతు లే (వారములో వుండ నేల, నాటకములను 

అభినయించు నటులు వచన రూపకముల న రంగి పోశేమి ; 

ఇనన్నీ ఆనాడు ఆయన తనను తాను వేసుకున్న (సశ్నలు, 
వముహాకవి మాటలలోనే “పరస్పర న్య త్యానముగల, నిఫిన్న 

సంస్కృతులు రెండింటి మధ్య” ఆనాటిజనులు జీవించనలసి వచ్చి 

నది. ఇపి (పాచ్యపాళ్చాత్య సంస్కృతులు; = ఇధయులో వొక 

సంస్కృ పూక్తైగా చివిః శల్యానల్టై మైనది, తనకు గల 

సంకుచితత్వమేదాని దుర్చలత్య మునకు 'పేంతున్సు, పాశ్చాత్య 

నాగరికత కొన్ని అంధవిశ్యా శాలను పోగొట్టుకున్న మాట 

యధా మే అయినప్పటకీ, అది (సబోధించె స్వాతం త్వేము 

సాంఘిక (వగతి శూన్య మైనది. బ్రది అన్యులకు చోటివ్యదు, 

ఇవె సంపూర్ణ స్యాతం త్రము గాదు. నామ మ్యాాత మైనది”. 

కనుకనే “చదల చీకటి కదలి బారగ “తూర్పు బల బల 

తెల్లవారగి నంచ్చుయూ నిసర్లసుందరమూ అయిన తీయ 

తీయని గొంతుశో “కొత్త పాతల మేలు కలయిక, (కొమె 
రుంగులు జిమ్మ్శాగా” “యెక్క_డనో వొక్క చెట్టుమాటున నొక్క 

కోకిల పలుక సాగినది, “పలుకులను విని చేశమందభిమానములు 

ములకల పోనవి, 
నాన్ 



8 

మహాకవి డైరీలను వొక సంపుటిగా అచ్చా థ్లించి 
ఆంధ పజలకు అందివ( గలుగుతున్న ౦దుకు శునుంకో 

ఆనందిస్తున్నా ము. 

వ్రు నంఘములోనూ, అః) సాహిత్య ములోనూ 

మహాకవి (పారంభించిన విప్ణువమునకు ఏయే హేతువులు 

ఆధారనమునపవీ, గ సాహిత్య సృరుషుడుగా ఆయన  పరిణకి 

చెందడానికి యే పరిస్థితులు దోహదపడ్డవీ, నాటి సమకాలిక 

ఆం(ధచేశ స్థితిగతులను, ఆనాటి 'రినై జూన్చు” దినములలో 

అంతర్షతముగ (పవహాంచే ధోరణులను, భావాల వెల్టువలను, 

చెశ సామాజిక జీవితమునూ _ పతిబింబించే గలుప్పుటన్టము 

యో సంపుటి. 

అద్దమును ఒక సారి దర్శించడనే పాఠకుడి కిక తరవాయి ! 

_--అవసరాల సూర్యారావు. 
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16 అగస్టు | 

మహారాజావారి ఆస్థానములో “డి బేటింగుక్ష బ్ * ఏర్పడి 
నది. ఉపాధ్యక్షుడుగా ఎన్ను కోబడితిని. 

6 సెప్పెంబరు : 

సెలవు వొకనెల పొడిగించితిని, 

16 స్యస్టెంబకు న 

శర్శగారి వద్దవున్న నా (పార్టీ సాఫ్ ఎలకూ్య్యూపన్ (వక్క 

త్యాభ్యాసము) అనే (గంథం తేవలను. "లివింగ్ ఆథర్స్) 
(నజీవకవులు), “హిన్ట్సు ఆన్ ఎలక్య్యూపన్ " అనే పు స్తకములు 

(వీన్సివాలుగారి వద్ద వుండినోయినవి. ఎ లుక్ రాండ్ లిటరేచర్ 

(సాహిత్య నమిోాత్లు) ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ యింగ్నీ వ లాం జి (ఆంగ్ల 

భాపావిమర్శ) ప్రెజర్ ఆఫ్ డినల్యూటరీ రీడింగ్ (ఇచ్చానుగార 

పరనమందలి ఆనందము) (గంథములను చదివితిని, 

4 అకోబరు, శుక్రవారం : 
లు 

పజయదశ మి పండుగ, రెండుసంవత్సేరముల (కిందట 

ఈరోజున నాకీ పస్తుత ఉద్యోగము లభించినది. అందువల్ల 
నాశెట్టి మన శ్ళాంతిక లిగినదో మహారాజా వారికి తెలిసివ్చుండదు. 

మహారాజా వారిని పరమేశ్వరు డన్నుగహించుగా క శస సి గారీ 

కొరకు నా (వార్ధనలు, 

* శ్రీ స్ చ ౦ద్రశేఖర శా స్ర్రీగా రుం 



గురజాడ రచనలు 4; 

6 అక్టోబుు, ఆదివారం : 

మహారాజూవారు 4 చె. యన్, నో, 'పతివారమూ 
హార్సులో కవిత్వము (వాయశరాదా*ి అనికి మానవులలోగల 

పమ్మపనృ తిగగురించి చర్చజరిగినది. 

7 అక్టోబరు, సోమవారం : 

గత నెల మొదటి "లేదీ నుంచి నాకు జీతంలో అయిదు 

రూపాయిల యిం కి మెంటు వచ్చింది. ఆగ్గరు ఇంబు 118. 

కళాశాలలో చరితే పారములను బోధిస్తూ వున్న ంతే కాలమూ 

యిది అవులులో వుంటుంది. 

8 అక్టోబరు, మంగళవారం : 

నా కింతకం కు "పాచ్చు యిం కి మెంటు యీూయ లేక 

పోయినందుకు (సిన్సిపాలుగారు తమ వివారమును నెలిబుచ్చిగి. 

కోటలో యివాళ “జ్ఞాన పదమైన నాహాత్యము, వ్ర 

వంతమైన సాహిత్యము” అనే సంప్రదాయ సిదమెన నారస్వతే 
ఎం (4) మా 

వఏిభాగమును గురించి చర్చ జరిగినది: 

27 అక్టోబరు, ఆదివారం : 

'కాంగెసు మోాకీింగోు, బ్యాంకు ఏజంటు మాక నలుగారికి 

నా ఉపన్యాసము పంపవలెను. మాధవరావుగారికి “హార్సులో 

(పచురించడానికి ఉపన్యాసపు కాపీ కావ లెనట. 

+ క్రీ జిడ్డు సుందరరావు పంతులుగారు, 



ర డైరీలు 

5 నవంబరు" 

మహారాజావారి నాటక సమాజమునాకు *నకుంతలి 

(పదర్శించిరి. మహో రాజా వారు (సదర్శనమునకు విచ్చేసిరి, 

10 నవంబచు ' 

మహాోరాజావాకు విజయనగరంనుంచి బతమలుడేరారు. 

1891 
ఏ౦ జూన్? 

చేవరపల్లిలో రాజమ్మ వివాహమహోత్సనం, 

1892 
17 అకోబరు : 

ఠి 

మహాోరాజావారివద్ద రెండువేల రూపాయిలు బదులు 

1893 
10 డిసెంబు, ఆదివారం : 

ఉదయము 5 గంటలుకు ఆడుతూ పాడుతూ భోజనం 

చేసి 7 గంటలుకు విజయనగరంలో శెయిలు యెక్కడ మైనది. 

రెయిలు_ పడివరకు యెప్పుడు పడునని ఆన క్లితో యెదురు 
చూచు చుంటిమి; గాని “రెయిలు పడ్డత ర్యాతకూడ నొణగ 

డముకు కావలసినన్ని అవకాశములు కెయి ల్యేవారు కల్పించి 

నారు, ఉఊళ్ళద్యర బ్రపనులు న్రంశే ఉప్మదవము వస్తుందని 



గురజాడ రచనలు 6 
వాటా లాం ఇ సనో 9 షు ఎనో పముతు. ల లాడ. 

కాబోలు, యోచించి కాళ్ళకు కనరత్తు కలిగి పురజనులు 
దృఢముగా వుండగలుగుటకు ఊళ్ళకు కడుదూరముగా ప్రే 

నులు వుంచినారు. కొన్ని చోట్ల తునితగువులుకూడ చేయుచు 
వచ్చిరి. అలమండ స్టెపను వూరికి రమారమి రెండుమైళ్ళ 

దూరము; సింహాచల స్టేషను వూరికి మూడు మైళ్ళు. వా ల్రేరు 

స్టేషను (త్రశంకున్వనగ్గమువ లె వాఫ్తమకు విశాఖపట్న ముకు 

అంటివుండక రెంటికీ యెడమగా వున్నది. విజయనగరంనుంచి 

అనకాపల్లి నెళ్ళగోరువారు అసావాదినో (బహో అసి అనకొ 

పల్లి (శోవసదిలి వాల్తేరు నస్లేషనుమ్మాతేచేసి వొక గంట 
ఆ స్టలమును సేవించి, తిరిగి వదలిపెట్టి అనకాపల్లి, (శోవవరకు 

వెనుకకు (తొక్కి. అక్కడనుండి అనకాపన్ని నెళ్ళసరికి మధ్యా 

ప వు కా. ఆ యెండలో వ్రూారికి అద్దెబళ్ళకుగాను బండి 

వారలతో అడ్లానుగురించి పోరాడి, వూరుచేరి మాడురగాముల 
లోగా యిన్ని మెతుకులు కడుపులో వేసుకొన్నయడల కృ తార్గు 

లని 'యోచించ తెగును, 

1895 

లీ జనవరి, లక్షి వారం ; 

జనవరి నెలకు నాకు రావలసిన అలనెన్సు యిదివర శే 

పరీస్ఫువద్ద పుద్చుకున్నాను. సోమరాజు బావ నాకు యివ్యవల 

సిన స్ పంపించమని ఉత్తరం రాశాను 10 రూ॥లు 

నగదు, స్టాంపుకోనం ఫుచ్చుకున్నది 10 గూ॥లు, రిజ స్తే) హను 



7 టే రీలు 

రుసుం, 10, మందులకు 150, ఆక్పుఫక్షు వు స్తకాలకు 8 రూ॥లు 

పెళ్లికి సామానులు కోరేందుకు 2కి, 'మొు త్తం 2]1] రూ! లు, 

ఇవాళ కోటలో 'సేన్నీడన్ వినోదములు, విందు. 

a. మమలను లన. PE, TIT DY 

5 జనవరి, శనివారం : 

కృస్లాజిల్లాలోని వీర వల్లి స్రేషనునమిపాన వొక కొలను 

కలదు. గబ్టుచుట్టూ తుమ చెట్టు, యీత చెపు. వాలా చెరు 

వులు అలాగునే వున్నవి రాజమండివద్ద గోదావరి అవతల 

ఒడ్డున రోడ్డుకిరునంకలా తుమ్ము చెట్ల కింద “పచ్చికమాసికలు” 

కనిపించినవి. బెజవాడ సమిపంలో ఎన్నా తుమ్భ చె్టు, పచ్చిక 
బయలు, ఎంతో ఏపుగా పెముగుతున్న ఆగడ్డి ఏమిటి చెప్మా ! 
'బెజవాడవద్ద నీమచింత మొక్క-లవరనలను మూసాను, 

9 జనవరి, బుధవారం : 

విజయనగరంనుంచి సాయంత్రం ఆరుగంటలను బయలు 

చేరాను, 

10 జనవరి, లశ్రివారం | 

ఉదయం ఆరుగంటలకు రాజమం వచ్చాను, 

11 జనవరి, శుక్రవారం గ 

ఉదయం ఏడు గంటలకు పజవాడ బయలుదేరాను, 

విజయనగరం మహారాజా నారి _బుయినులో కాన 

(శ్రీ మోహనురావు చాలా మంచి వ్యక్థి తన కొడు 
కును ఎంతో అగా ముద్దుముద్దుగా పెంచుతున్నాడు. 
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12 జనవరి, శనివారం: 

ఇంకా మార్లమధ్యంలో నే వున్నాము, రల దాటింది 

నైలు, నంద్యాల (వాంతం సొగసుగావుంది. కొ గా బాగుచేసి 

దున్నిన అడవి పచేశం చాలాకనబడుతూ వుంది. ఆముదసుమైకు; 

కంది వ్యవసాయం కనబడదు. ఈ జాతి ఆముదపు మొక్క-లే 

యీ భూమిలో ఎక్కు_వగా పెరుగునుకాబోలు ! కంకరభూమి, 

ఎక్క-డ చూసినా ఆముదాల పే! 

18 జనవరి, ఆదివారం : 

ఉదయం మృడాసు చేరుకున్నాము. అక్షిరాక్రీవాసు, 
అందమైన భవనం. మహారాజూవారు, విల్సింగం తా మూక 

చూవించారు. తమ ఉచ్దశాలను, ఊహాలను, ఆశయాలను, 

విధానాలను కొంతవరకు మాకు వివరించారు. భూములమోద, 

భవనాలమోద డబ్బు ప్రబడి పెట్టడం, దానికిగల (పాధాన్యత, 

మెటొపాలిస్లో మొట్టమొదటసారిగా భవనంకొన్న మహో 

రాజా యీయన, మిగలిన రాజాలుకూడా యూయనగ్ని అను 

సరిస్తారనుకుంటాను., అయితే సిటీ” అభివృద్ధి అవుతుంది. 

మహారాజూవారి భవనం, మ్మదాసులోకల్లా దివ్యమైనదని అంతా 

పరిగణిస్తున్నారు. ఇందుకు (శ్రీ) బాలయ్యనాయుడిగారిని అభినం 
దించక తప్పదు. మహారాజూకు తగినభవంతి, 

14 జనవరి, సోమవారం : 

అడి రాావౌస్ వలె క ఎందుకు అభివృద్ధి 

పరచకూడము ? తష స తోట సంగతి. 

ఇ విజయనగంలోే నున్న పెద్ద ఫతలతెటు చూ, అప్పారావుగారి 

“మో “పీశేమిటిి అన్న కథః 



9 డైరీలు 

16 జనవరి, బుధవారం | 

శేశనపల్లి నరసింగరావు పంతులు ఇవాళ సాయం్యతం 
రమునమని నాకు కబురంపారు. ఈనెల 17, 18, 19వ 

తేదీల జటా, ఆ(రూపాయిలు (శ్రీ) బాలయ్యనాయుడుగారు 

యిచ్చారు; ఇమ్మానమని చే నడగ లేదు. 

18 జనవరి, శుక్రవారం ; 

(శ్రీ మాధవరావుగారిని చూస్తున్న కొద్దీ ఆయనమిద 
నాకు గౌరవం హాచ్చుతూవుంది. 

నంబకు లీల, తంబు చెట్టివ్ధినుంచి (శ్రీ జ, నారాయణ 

మూ ర్చిగారి లేఖ. 

19 జనవరి, శనివారం : 

Mn 
'చెయం, గీ నన్ ఎ'స్కె్యార్ , సూపశెండెంటు, సెయింటు 

జార్చి కథ డెల్ రోడ్డు, "లేనాంపేట. 

(శ్రీ మాధవరావుగారివద్ద 27 రూపాయలు చేబనులు 
ఫుచ్చుకున్నాను. 

91 జనవరి, సోవువారం : 

ఇవాళ వి. ఏ లను గురించీ, ఎలక్ష న్లగురించీ తమ అభి 

(పాయాలను మహారాజావారు మా యెదుట వ్య _క్షపరచారు, 

ఉదయపూర్ దివాన్ పన్నా లాల్టీకి స్వాగతమిచ్చాను. 
దివానుగారు వృద్దులు. కాని మంచి ఆరోగ్యవంతులు, ననుంతూ 

కనిపించారు. ఆయన తాతగాశే కాబోసు, మహోరాజానారికి 
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లోగడ ఉదయపూర్ నుంచి ఉత్తరం (వాస్త. మహారాజూవారు 

"తాము కూచున్న కుర్చీలోంచి కొంచెం లేచి ఆయనకు నమన్క 

రించారు. కుర్చీ వూవీంచి కూచోమని గౌరవించారు. దివాను 

గారు రాజూ వారియెడల ఎంతో గారవం కనబరిచారు. 

లీ1 జనవరి, లక్షి ఇవారం ; 

మహారాజావారు విజయనగరం బయలుచేరారు. 

7 ఫి(బవరి, ల లాం 

టిఫి౯ వడణాలు, 

లిటరరీ సొసైటీ నుంచి (శ్రీ) సూర్యనారాయణ పంతులు 
తెచ్చిన ఫు స్తకాలను వొక వాల్యూంతప్ప, మిగిలిన వన్నీ వొపసు 

చేశాను.  మహారాజూవారి వద్ద 'లేనిని మూడు (గంథాలు 

8 ఫి బవరి, శుక్రవారం క 

పొద్దున్నే వొక మోతాదుమందు. 

కోచ్ వాసికి అణాముక్కా-ణీ యిచ్చాను. పోచ్చేజి నాలు 

గణాలు, లిటరరీసొ సైటీ లె బరీనుంచి ఇండియ౯ అఆంటికంరీ 

వాల్యూూములు పట్టుకొొచ్చాను. కంపోజిటరుకు ఒక రూపాయి 

యీనాంయివాాను, పసిమూస్తే బాలాన్రంది. చేతినిండాప'నే, 

అయితే వున్నది మాత్రం ఒక్కడు. మిగిలినవాళ్ళంతా ఎవళ్ళ 
పనుల్లో వాళ్ళు ములిగివున్నారు. 

టిఫిన్ నాలుగణాలు, 



11 డె రీలు 

ద ద ద ద క. అ ల. దాదా నామాల మదా ననన దకతల ల చదివాకా 

9 ఫీ బవరి, శనివారం : 

టిఫినుకు ఏడణాలు, ర్యాలి, మా త వేసుకున్నాను. 

10 ఫి(బవరి, ఆదివారం : 

విజయనగరం కుల్బిగాం. "రెండు మోతాదుల కాడ్ 

లివరాయిలు. ఒక్కొక్క. మోతాదు వెవ్చూడేసి. మోతా 

దుతోపాటు రాత్రి మ్యాత. 

12 ఫ్రిబవరి, మంగళవారం : 

వంటలక్క-కు అయిదు రూవాయీలు. రూపాయీ 

రెండణాలు పెట్ట అరరీము కాగితం కొన్నాను, టిఫిను నాలగ 

ణాలు. రెండణాలకు రెండు కొవ్యాత్తులు. 

18 ఫీ(బవరి, బుధవారం : 

కథ లు, 

దూడ, గడ్డి, వూక తినుట 

పరమానందయ్యగారి శిష్యులు 

వనుగు, కాకి, రెండుపావురములు 
తోప 
వంటపా(త 

చీమా నెమలి నేస్తం 

రాజూ, అడవిమనిషీ. 

తన భార్వ్యను రోసిన రాజు 
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చాలా తతత ననా దాటు దాలు బాదాం దాబా దపా బాలా. నవ. 

17 ఫ్మిబవరి, ఆదివారం : | 

ఓరియంటల్ లె బరీ "శేటలాగుకోనం శ్రీ) శేషగిరి 

శ్యాస్త్రియర్ యింటికి నెళ్ళాను. అక్క_డ మైసూరు "శేషన్న 

ఏణ్యా జలతరంగిణి, వాయిద్యం ఎంతో బాగున్న ది. 

18 ఫి(బవరి, సోమవారం : 

(టీటీ త్వరగా రాభాబాబు సాహేబ్కు పంపించమని 

క లక త్రానుంచి లల్మిగాం, 

(శ్రీ చాలయ్యనాయుడుగారు కబురు నోతేశారు. వంట 
లక్క-కు అయిదు రూపాయీ లీచ్చాను, 

19 ఫ్టీబవరి, మంగళవారం : 

టిఫినూ, బిస్కట్లు రూపాయిబేడా. వి, యస్, గారికి 

కులిిగాం, రాతి అడ్నిర్చాకి తిరిగి వచ్చాక కల్మిగాం 

చూశాను, ఎనిమిదణాల వోస్తెజి 

20 ఫబవరి, బుధవారం : 

మహో రాజా వారి కిచ్చిన కులిగాంకు మూడు రూపా 

యిలు. పుస్తకాలు కొన్నాను. [గామకు; వాగ్విధాయిని; 

కథాన ప్తతి. డిక్షనరీ పది రూపాయిలు. మొత్తం పధ్నాలుగు 

రూపాయిలు, సులాన్ హోలువద్ల వేలంపాటలో కొన్న వస్తు 

వులకు రెండు రూపాయిల పదిహేనణాల పరకా. ఒక ఫిల్టరూ, 

నాలుగు స్పూనులూ, టీసెట్టూ, పిల్ల లకు రెండు అటుల మా! 

అడ్మిరాల్టీ కి వచ్చేసరికి నా కోసం నిరీక్షిస్తూ కూచున్న 
(స్రీ సుంద రావు కనిపించాడు. తన స్నేహితులు బాబూజీ, 
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అయ్యంగార్లను కలుసుకోమని చెప్పాను. వివేకానందుని శిష్యు 
లలో వీరిద్దరూ (పృపథములు. మోాటింగులు, న_కృత్యము, 
లిటరరీ సొసైటీలను గురించి మేమిద్దరం చాలసేపు (పనంగించు 

కున్నాము, 

21 ఫీ బవరి, లక్షి ఇృవారం : 

యై నల్ (పూఫ్లను పోస్టుచేశాను. రూపాయి పన్నెం 

డణాలు యిచ్చి వొక జోళ్ళజత కొనుక్కు-న్నాను. 

92 స బవరి, శుక్రవారం : 

వః సీతారామరాజువద్ద నాలుగు రూపాయలడిగి తీసు 

కున్నాను, టిఫిను ఎనిమిదణాలు. ఫు సకాలకు రెం తసూపాయిల 
జాలి 

పదమూడణాలు. కోచ్ వానికి బేడ, 

28 ఫి బవరి, శనివారం : 

పుష్ప పదర్శనం, గొట్రుముక్క-ల నెంకట రామరాజువద్ల 

పదిరూపాయిలు చేబదులు, 

'ఒల్మగాం, వీల్ల లకు బొమ్మలు, 

24 ఫి బవరి, ఆదివారం : 

(టి ప్తి శేనులో బోటు ఫెస్టివల్. పదణాలు బట్లరుకీ, వెంకట 

నాథానికి రెండూవాయిలు, ఫొవొ తులు రెండణాలు. అయిదు 

రూపాయిలు వంటమనివి కి. రెం డూూపాయిలు ఫు స్తకాలకు, 

26 ఫి(బవరి, మంగళవారం : 

బూాక లాడికి తొ మృదణాలపరకః ఇర నె శెండుబటలు 
ల లు 

వేశాను, 
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27 ఫీ బవరి, బుధవారం , 

మిస్టర్ అండర్ వుడ్ కు కథలు; నై ద్యుడు గ్యురం; వైద్యుడు 

కరక్కాయ; రాజు మంగలిని మరం, కిని చేయుట; మిడుతంభట్లు; 

సవారి ముందూ వెనకా; జోోతిష్కు-డు; మంచిగంధసు చెట్లు 

అమ్మడం; ససేమిరా; ఏకః పంధానుక ర్గవ్యం; రాజుభార్య 

రాజును చంపుట; మంతి భార్యా బతికించుట; పక్షులు 

మాట్లాడుకోవడం; రాచక న్యల తాలూకు బట్టల నిమి త్తం 

కుమారుడు. 

2 మార్చి, ననివారం ' 

(శ్రీ) కళ్యాణ రామయ్యకు మాకు టిక్కెట్లు యిచ్చారు. 

(స్రీలు చక్కగా అభినయించారు. 

వి మార్చి, ఆదివారం : 

రాజగోపాలాచారిని మూశాను. కాలేజీలో మోటిం 

గుకు వెళ్ళాను. శశిపాద బెనర్జీ కాన్ఫరెన్సుకు బయలు బేరాం,. 

9 మార్చి, శనివారం : 

బంతి, బాడిద, మందార, పూతపూసిన మామిడి. 

పరమేశ్వరన్ పీళ్ళేగారిని కీరియంటల్ లై(బరీలో 

కలుసుకున్నాను. ఆయనతో నాకు పరిచయవుయింది, 

10 మార్చి, ఆదివారం : 

కథలు, గారడీవిద్య, వికమార్కు-డు దొంగతనం, అతను 

సాని యింటిక్ వెళ్లుట; రాజు దొంగతనం నేర్భుట; నక్కలు, 
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రాజు; రాజు కొవూరుడు వుండు యిల్లు; పురోహితుడి 

కుమా రె; వాచిగాడు నెల్లూరి (పయాణం; మంతి బంగారం 

గిన్నె యెత్తుకుపోవుట; గొడ్డు గోతబడ్డది. 

11 మార్చి, సోమవారం : 

లోకల్ న్యూస్లో అతిముఖ్యమైన నసమావారం కన 

బడ్డది : ఆపశేషన్. 

18 మార్చి, బుధవారం : 

(్రీష్టంరాజుగారితో రిజ స్టే) వనాఫీసుకు వెళ్ళాను. 

సెనేబువశానులో సుంద రాను పంతులుగా రిని 

చూశాను, అక్క_డనుంచి బీచికి వెళ్ళాం. సాయంకాలం, సంజ 

చీకటి. చల్లనిగాలి. గాలిచల్లదనాన్నీ, నంజచీకటినీదూసి ఆనం 

దించాం. అనేక విషయాల పైకి మా (ప్రసంగం మళ్ళింది. అత్యంత 

మధుర మైన'వేళ. 

గంటకుపైగా అక్కడనే వుండి గాలీ, చీకటీ అనుభవించి 
సుంద(రావుపంతులు యింటికి నెళ్ళాం, 

14 మార్చి, లక్షి వారం : 

డబ్బు. వన్ , ఎమ్, ఏ. యమ్. ఆర్. వసీ, ఎ౨(గిక ల్బరల్ 

కాలేజి (వీన్సివాల్ . ఇ 

మెమోరియల్ మోటింగుకు వెళ్ళాను. ఉపన్యాసములు 

చాలామటుకు పాడుగానే వున్నవి. (శ్రి) పరమేశ్వరన్ విళ్ళే 
ఉపన్యాసం చాలా ఉత్తేజకరంగా వున్నది, కాని ఉపన్యాసం 
చెబుతూ మాటిమాటికి ఉచేకపడ్డారు. మనిషిలో అలసట శని 
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వీంచింది. కొందరి ఉపన్యా నములలో పహుందాతనమూ, బొెచి 

త్యమరా లోపించినవి, 

తరవాత యింటికి బయలుదేరాను. వెంకటపతిరాజు 

గారి వద్ద పదిరూపాయిలు చేబదులు. (టీటీబుక్కుకు నాలుగు 

రీముల కాగితం. 

15 వూర్చి, శుక్రవారం ; 

అడి ర్స లో బాలసాొమినాయుడుగారిసన కలుసు 

కున్నాను. ఆయన నన్నెంతో ఆదరించారు, నూతనభవనం 

సరికొ త్త డిజై నతో బాగుంది. ఎదుట తోట మరీ బాగుంది. 

నాలుగువందల రూపొయలు (డా చేనాను, 

19 మార్చి, మంగళవారం : 

ఉదయం తొమ్మిది పదిగంటలమధ్య బసనుంచి బయలు 

చేరి (క్రిస్థియను కాలేజీక వెళ్ళితిని. దిగువ గదులలో పిల్లలు 

రణనగాణ ధ్వని. పెంకు లెగిరిపో యేటట్టు ఏళ్ళింత గోలగోల 

చేస్తూవుం కే వింటూ ణారుకున్నారు. విద్యార్థులు సెంకె 

ఘటాలే, స్కూలు గోడలనిండా పెన్సిళ్ళతో ఏవో “రాసి 

నానా ఖంగాళి చేశారు, డాక్టరు మిల్లరు పిల్ల ల్నీ కట్టు 

ఖాయిదాల్లో వుంచుతాడనే వింటినే ! | 

క్లాసు రూములు చిన్నవి. ఎత్తు తక్కువ. పిల్లలతో 
(కిక్కిరిసి వున్నాయి. సొగమై న బెంచీలు, కొందరికి జెంచీలతో 
పాటు డస్కు-లుకూడా వున్నాయి. ఇనప కమ్ములతో డస్కు_ల 

తీరు బాగున్నవి. 



17 డైరీలు 

డాక్టరు మిల్లరు ee (పయి'వెయి ఈహూము వాలా 

దిన్న ది. (పాఫెనస్ణు పాఠాలు చెబుచూవుంకు నూజిలోనుంచి 

మాట్లాడుతున్న కే వుంద. తాము చెప్పేదంతా పీల్లలకు విన 
౧౧ లు క 

బడునో లేదో ఆని నా నం దేహం. 

రిఫరెన్సు లై (రీ, ప్ర ౫ కాలణో నిండుగావుంది. గది 

కవతేల గోడ కెదుకుూగూా పు సకాల జాబితా; చక్కటి మల్ఫు 

లలో సృస్గకాల పేర్పు; అక్కడనే ఒక బంట్రోతు. నించుని 

వున్నాడు. ఇతనికి కొంచెం యింగిలీషు వచ్చునుకాబోసు. పిల్ల 
లకి కావలసిన ఫ్ర నకాలు ఇతనే యిసూవుంటాడు. తమకు ఏవ యే 

అవ్ అం 

ఫు నకాలు ఎప్పటిలోగా కావలనో విద్యాస్థలు చిన్న కాయితం 

ముక్క-మోంద రాసి వుంచుతారు. 

విద్యాస్థులు పుస్తకాలను చక్కగా పకఠిస్తున్న శ్రే, కనబడు 

తున్నది. లయ్యి బరీలోవున్న (గం థాలను భాగానే వినియో 

గిం దుకుంఠున్నా రు. జనరలులయి( బరీలో చెప్పుకోతగ్న విచేవ 

"మేమో నాకు కనువించ లేదు. అలమారాలు బహు అందంగా 

వున్నాయి. చెక్క-డపుపని బాగున్నది. 

20 మార్చి, బుధవారం : 

మిస్టరు కూపర్ ఓక్సిని చూసిన. మనిషీ గట్టివాడు. 
దాపరికం లేకుండా యిష్టాసత్తు నా మాట్లాడినాడు. పచ్చయ్యప్ప 

కాలేకీకంకు (పెసిచెన్పీ, (కీస్థియను కాలేజీలే నయమట ! 

తన విద్వ్యాగులు పేదతనంవలన కాసు ఫు సకాలు ఫొనుకో్కో_ ఫశ న _ 
ఒాలకున్నా రట. వూ కాబేజీ అంకు ఆయనకు చాలా గౌరవ 

భానమున్నది. నన్ను పాఠములు విననివ్యవలసినదని కోరిణిని, 

అందుకు తమ తా బీడారులు యిష్ట్రపడ లేవూ అన్నాయి. 

3 
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ఏ1 మార్చి, లక్షి శనారం : 

ఉదయం తొమిది గంటలు డ్యారు మిల్లరును చూడ 

'వెళ్ళితిని. "నేను వెళ్ళీ వెళ్ళగానే నన్ను చేతులతో ఆపాాయంగా 
ప మ్ పట్టుకున్నాడు. వీపు తట్టాడు. ఎంతో మర్యాద మన్నన 

చేస్తూ పలకరించాడు. కుశలవుడిగాడు. విజయనగరంలోన్సన్న 

తన పాతవిద్యాస్థల యోగ శ్లే మాలను భోగట్టాచేసి తెలుసు 
కున్నాడు, 

కా బేజీలో కా స్పేవుండి, తిన్నగా అక్క_డనుంచి రావు 

స్వామి చెట్టి అచ్చాఫీసుకు వెళ్ళాను. అతిని తెమ్ముడు ఆఫీసులో 

కూ చునివున్నాడు, ఇద్దరం అవీ యివీ ముచ్చటించుకుంటూ 
కొంతసేపు కాలనశ్తేపం చేశాము. 

నాలుగోఫారం మళ్ళీ అచ్చు వెయ్యమని చెప్పాను, 

కానా శేషనుకు హోజరవుతున్నానని తెలియచేస్తూ 
సెనేటు కొక దరఖాస్తు పంపించాను. (శ్రీ (శ్రీనివానశాన్రి 
గారికి లేఖ రాశాను. 

29 మారి, శనివారం : 

“చంగాంగడి” వద్దవున్న ధియేటకలో చాలామణి జట్టు 
నాటక ప్రదర్శనం. రమ్మనమని (శ్రీ బాలసాామి నాయుడుగారు 

నన్నూ, (శీనివాసాచారిగారినీ ఆహ్వానించారు. ఇక వెంక్కటావు 
పంతులుగారు నశేనరి ! రానంటోన్నా బలవంతంమిోాద కిందటి 

శనివారం రోజున నన్నక్క-డికి లాక్క-పోయారు, జింకుషీట్లతో 

కట్టిన హాలు. మధ్యమధ్యన యినపవాసాలు, కాని ధియేటరున్న 

సందు మురికి వాసనతో అడుగుపెట్టడాని శే రోతగా ఉండెను, 
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మ ద నాదాలు క. ద ఆలా. మ స. ద మదనా లాలు. శద తాతల మదనా ద దాతతనాా లా దాతకు. సాన 

పోయిన శనివారం (పదర్శనానికి బోలెడంతమంది జనం 

వచ్చారు. హోలు (కిక్కిరిసిపోయింది. హోలు వెలుపల తొడ 

దొక్కి-డి లావుగావుండెను. లోపల కూచుందుకు బాగా'వే 

దొరికిందికాదు. 

“మాస్కానుితోటలో బాలామణి (పదర్శించిన శకుంతల 
నాటకం కూడా చూ సిమి, మేం వళేసరికి తృతీయాంకం 

(పదర్శింపబడుతున్నది. శకుంతలను విడిచి దుష్యంతుడు తన 

నగరుకు వెడలిపోతున్న దృశ్యం అభినయిస్తున్నా రు. బాలామణి 

చెల్లెలు దుష్యుంతుడి పాత ధరించింది, ఆమెకూపం వికారంగా 

వుంది. నడకలో రంగేలా, కంఠం విప్పి తే ఆడదని యిశ్షే తెలిసి 

పోతుంది. చాలామణి తప్ప ఆ జట్టులో చెప్పుకోతగ్గ మరివక 

మనివీ. కనబడదు. మిగిలినవాళ్ళంతా ఎందుకూ పనికిరారచే 

చెప్పవచ్చును, 

శాలామణి రూపం గీవిగావుంది, మనిషి నాజూకుగా 

దర్శసీయంగానుంది. ముఖంలో కొంత యావనలోపం కనబడు 

తున్నా లానణ్యం కలదు. వాచికం మధురంగా నేవుండును శాని, 

కొంతయాన లేకపో లేదు. కంఠం మార్చగలశ క్రి వున్నట్టు నాకు 

తోచదు. శాంతము, ఏఓరిమికల విపాదభూమికలను నేర్పుగా 
అభినయించగలను. కరుణరనం వొప్పించడం అంత సహజంగా 

వుందనజాలను; కొంత “అణి” వున్నది. అభినయించేటపుడు 

అనవసరంగా చీతికీ మాటికీ దుఃఖస్తూవుంటుంది. శకుంతల 

ఇలాగున తరుచు దుఃఖస్తూవుండాలని మరార్చ్య తతో నాటకపుజట్టు 
నాయకుడు శాసించేడో, వమోమరి ! మొ త్తంమాద బాలా 

నుణినిచక్క-ని'విపాదనటి'అని చెప్పలేను. విషాదనాయిక పాతను 
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రమ్యంగా నటించగలదో లేదో నాకు సంచేహమే. కాని మసివి 

బాగున్నది. వెషము ధరించడంలో మంచి అభికుచి వున్న 

తోచింది, అలంకరణ సొగసుగా కనిపించింది. వాహోచితమైన 
ఆహార్యము, 

వ్మడాసులోవున్న మోటు మనుష్యులను మెప్పించడం 

కోన మే కాబోలును, యూ జక్సులు ఆడే నాటకాలలో బండ 

హాోన్యమూూ, మోటు శృంగార మూ వుత్సన్న ము లవుతూ 

వుంటవి. మంచి రనవ శ్లరమైన ఘుక్టుయులలో కొనకు విపాద 

నన్ని వేశాలలో సై తం విదూషకుడు సహజంగా నడచిపోతున్న 

కథకు అడ్డు తగిలి అనంబ్య (వలాపాలనో రసాభాన చేస్తాడు. 

చాలామణిజట్టులో మిగిలిన వాళ్ళ "వషథారణ బాలా 

హీనంగా వున్నది. పాపం, మదరాసీలలో తక్కున కులస్థులని 
చెప్పబ డేవాళ్ళి అంత అందంగా వుండరు. అందుచేత నాబక 

రంగంమోద కాస్స కంటికింపుగా కసినించేందుకు ఆర్భాటమైన 

అలంకరణ ఏళ్ళకు అవసరం కాబోలు! 

నాటక (పదర్శనలో సంగీత వాయిద్యాలు "లెక్క-కు 

మించినన్ని . నంగీతం అంతా వొట్టి అబ్బ రి. గడవిడగా శేలింది. 

(పహ్హాదనాటక లక్షణం ₹ళశాలామణిజ 2. యిక్క-_డకూడా 

పోనిచ్చుకో లేదులావుంది. 

పంచమాంకంలో దుష్యంతుడి దర్చామదృశ్యం వొకంతకి 

తెమిలిందికాదు. గకుంతలా దుష్యంతుల సమావేశం గంటల 

తరబడి నడిచింది. (పశ్నమోాద (పశ్న, (పశ్నలవర్శ ౦ ! సమాధాన 

పరంపర ! ఈ పంచమాంకాన్ని కాళిదాసు యెంతో చేర్చుతో 
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నిర(హించాడుకదా! అంత రనవ త్తరఘట్లాన్నీ అవలీలగా పాడు 

పాడు చేసి విడిచిపెట్టారు. 

అన్నకు యింతేసేప్రూ యీ విపయమే మరిచాను. 

భరతుడు వేషం వేసిన గుంటడు కొండముచ్చులా వున్నాడు! 

పోయిన శనివారం భాలామతణోజక్సు (పదర్శించిన 

నాటకం కొంతసేపు చూశాక కళా్షాణరామయ్యుకు నాటకానికి 

వెళ్ళాం. అతని జ్టు ఆకుతున్న (డొాపనీవస్తా;పహరణంలో 

“క వాతపు ర చూద్దామని కుతూహలం, భాల్క_వీకి 

అవతలఒక్క- దూరాన ఆఖకు కాసులో కొన్ని సిముపాల 

పాయు సిలబడితిమి. ఈ నాటకపఫు జల్లుకు విలునెన దుస్తులే 

వున్నవి. కాని “వేష రచన అనంబద్గముగానూూ, వికారముగానూ 

కనిపించింది. తేలవెంటుకలు ముడిచి పెద్దక ప్సుగా చుట్టుకుని, 

నిని టోపీ 'ప్యైకుం కు రాచగివి కనబడదు. రాజ వేషము 

నలె బొత్తిగా వుండదు. ఇక దుళ్ళాసనవేషము ! పెద్ద 

మోసాలు, గాము, వింతే తలపాగా ఇత్తడి బెల్టులు మా 

(పాంతిపు పాములవాడి వేషమును తలదన్నుతున్నది. దీసికి 

వోడు మరాతీ కంపెనీలలోని రాతన వేపములవలె, దుర్యో 

ధనుడ దుళ్ళాసనునూ వీండించుకొని గావు కేకలు పెట్టారు, 
గాలావుణి తప్ప యీ మదరాసు నాటకకంపెసీలలో నవా 

జంగా వచనం చెప్పగల నటిగాని, నటుడుగాని వొక్క-డూ 

కనబడ లేదు. నచనం సరసంగా, సహజంగా, పాతోచితంగా 
యాన లేకుండా చెప్పడము ఏ లైవళ్ళన్ తెలియదు, స్కూలు 

వీల్ల లు పరీ క్షాధికారి మెదట యెక రును పెట్టినట్టు అనవలసిన ఆ 

నాలుగుమాటల్నీ గబగబ తరుముకుపోతారు. ఉచ్చారణలో 
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అంజన సట ముం సప అవు క వదు చ అబ తను మాటల అతా లాలా. వానా ఆతము. ఆ వాతము వులు పవి అకా: 

నిలువులు న్మక్రమంగా వుండవు. ఎవరి శేదితో స్తే అది; ఎంత 
తో స్టే అంత. మాట యాస, ఇదివరకు క ల్యాణరామయ్యరు 

జష్టు నాటక (పదర్శనాన్ని యింత పిశీలనగా చూడ లేదు. గత 

శనివారం కొద్దిసేపే వుండి యింటికి వెళ్ళి పోయినాను, ఆ"వెళా 

యింతే! దుళ్ళానన ప్యాతభారి గుక్క తిప్పుకోకుండా సీం డ్లించు 
కుని గగ్గోలు పెడుతూ నానా రభసా చేశాడు. డాపడిముందు 

కుప్పిగంతులు వేస్తూ భయంకరంగా వలి గాం(డు పెట్టినట్టు 

జారిక అరుపులు ! 

ఈమదరాసీలకు దీర్ణోపన్యాసములు, వందలకొొద్దీపాటలూ 

హోోేరె గ్లించే సంగీతమూతప్ప మరేవీ రుచించవనుకుంటాను. 

శివలం వచన నాటకమం"ు వీ రా సరంకికే పో-రేమో ! 

ఈవేళ తన చాక చక్యమం తా మాపి కల్యాణరామ 

య్యారు అభినయిస్తున్నాడు. మనిషి వొడ్లూ వొడుగూ బాగానే 

వున్నాడు, ముచ్చట గొలుపుతున్నాడంశు పొరపాబుకాదు. 

వేషధారణ ఆకర్షణీయంగా వుంది. వేసుకున్న తెల్లని సిల్కు 

దుస్తులు, సన్నని జరీ నాకు నచ్చినవి. బట్టరంగు, కంటికి యింపు 

గాల్బుతున్నది. కాని వచ్చిన చిక్క-ల్లా అతని కళ్ళతోనే; 

కళ్ళూ ముక్కూ తీరుగా లేకుండుటచేత "వేషానికి లోపం 

కలుగుతున్న ది. కళ్ళు బండిచ(కాల్గా గుం్యడనం, ముక్కు- చప్పిడి. 
దూరంనుంఛి 'చూ స్టే వ్మిగహం కంటికి కాస్త నజకుగానే కని 

వీస్తుంది. అయ్యురుకంఠంలో మృదుత్వం లేదు. పాట సున్ని తమూ 

కాదు; రెండుకునెండే ! 
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టు మానా ననన నను. భారాల వపను తాతను. యవన ము నాలు అధో కహ డే సనా నవపానాబమాయలితలొటయాాజానానారమాలాపునమాచాడానానామాడనసాాలాువెనొనటుక్స దానా సాయాలు .-దదాససనపపొతాండాందాడాడాలానాపాతడాసాయలలాగ యాయి దాకా. 

చెపి తే విచితంగా తోచునేమోకాని, అతని నటన 

అంతా మంచి చలాకీఅయిన పడుఫుకన్ను రకముగా వుంది. 
ఇశాలావుణి శకుంతల వేషంలో బిడియ-, నమత కనిపినాయి. 

నాటక పుజకులలోనిక పడుపుక న్వలను చేరదీయుట 

హోనికరమనే నా ఊహా. అందకలెయై తెలినైన నటి పకుప్ప 

కన్యయ లే, సంఘమునకు చాలా ముప్పు తెస్తుంది. ఆమెకే 

కనక యెన్ని కై న సౌందర్యం, లావణ్యం ప్రుం#ు ఆమె చేసే 

అల్ల రకు హద్దూ పద్దూ వుండదు. 

కల్యాణ రామయ్యరు నాటక (పదర్శనం కొంచెంసేస్ప 

చూసి, అక్కడనుంచి బాలామణి (పదర్శెస్తున్న నాటకం మూడ 

వలెనని బయలుదేరాం. వెళ్ళినవాళ్ళం బాలయ్యనాయుడి 

గారితో జ న్నెండుమందిమి. హాలు (కిక్కరిసివుంది. కూచుందుకు 

ఒక్కడికి కూడా సీటు లేకపోయింది. నించోడం అసాధ్యం. 

ఈ అనాథలా యిస్తే సాధించగలవాళ్లివనై నా నన్నా రా 

అంప ఆయన బాలయుు నాయుడుూభూరోొక్క- రే! మహారాజా 

వారి ఉదోంగులలో  యింకొకరిక యీ చాకచక్నం లేదు 

ఆయనపేసు చెబితేనే చాలును, కూచుందుకు -చోటుతోపాటు 
ఆదరణకూడా లభిస్తుంగి. ఆయనేగు వింకే అందరికీ ఆకర్షణ 
కలుగుతుంది. 

స్రీలు కూచున్నత్టున వనకభాగంలో మాకు చోటు 

దొరికింది. రిజరుగతు కాసుకు వెళ్ళాం. టిక్కెట్టు ఖర్చంతా 

నాయుకుగా రే పెట్టుకున్నార. 
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శాలావుణి *డంబాచారి విలాని (పదర్శనానికి చాలా 

(సిద్ది కలదు. నాయిక ప్మాతధారిణి హో షూవుంది. గొబ్బ 

ఆట బాలామణి ఎంతో నేష్ప్సుశో సున్ని తంగా (పదర్శించింది. 

ఇందులో ఒకదృశ్యంలో అమె యించుమించు దిగంబరిగా వచ్చి 

డంబాచారికి అభ్యంగనం చేయిస్తుంది. ఇది చూడడానికి చాలా 

మంది వస్తారు. ఇంగ్నీషు బ్యాలబువనితవలె బనియనులు వేసు 
కొని రంగంమోదకు దూసుకొనివస్తుంది. 

ఆమె ముఖవర్చస్సు బాగున్నది. తెల నున్నగా నాజూ 

కరకుగా హ్. సింగారించుకుంది. తలమీద సూర్యచంద్రుల 

ఆభరణాలు. ఇవి లేకుంకే యింతకంకు నయవువపించును. 

నగ్నంగా యింస్తషు బ్యౌలటువనితవ ల బనియనుబు ధరించి 

యూమె రంగంమోదకు రావడం నాకు నచ్చలేదు. అమ 

ధారణ నహాజంగా లేదు, పావోచిత వెషధారణ అనజూలను, 

శృంగారవిలాసవిజృంఛణ మృగ్యం. చలాకీతనం కనపడదు. 
మదనసుందగిగా అంతకం శు స్ఫురించదు. అవి నయంలోను 

నడకలోను (పశాంతత $మా, సొగసూ వున్నవి. చత 

మేమంశు యే మదరాసీ బంగారు పిచికనో యీ చగియారునో 

నర నం ం చేసిన యీ భోగం పడుచు యీ “డంబాచారి” 

నాటకంలో అట్టి నర్శనాశనము చేసే పడుప్రుక వేషం. అభి 

నయించి తన జీవితమునే గర్హింపజేసే నీతిని బోధించుట ! 

అయి తేచేమి ఈమె పేర్కొనతగిన (ప్ర్రీలలో వొకతె! 

థీ t థీ 



85 డెరీలు 
న ద దనన ద. సాకు. 

ఈ వేళ పొద్దున్న వొక కురాడు యిక్క-డకు వచ్చి 

బాగుచేస్తానచే నెపంతో -బలిఫోను * జింక్పు ” ను అటూ 
ఇటూ తుడిచేడు. బాగుచేయడంమాట "దేవుడిశెరుక గాని, 

తీరా వాడూ నెళ్లాక కులిఫోను చెడిఊారుకుంది ! - 

4 |) థీ 

తెలుగు మాట్లాడుతున్న పుడు తమిళుల ఉచ్చారణ | 

పదాలలో కలిగే మార్చు 

నుండాది. పూడుహాడు. బెసిఅయింది. వెధవకొడుకుం 
ల్రీ (Bought) అద(అదిగా) యక్క_డనో (కో) సామి (అయ్యా) 

ఉచ్చరించేటపుడు పదములోని మొదటి అక్షరంమోాద 

ఊనిక పాచ్చు: 

శిండుమనిని; విలుయతు; చేసిని; ననుకుంటమూూ; 

యీమిదండుగ; క శ్తిదారపోసినాడు (Lost, mislaid) నిను 

మాచివాడు; లతణంగా, 

మార్చి 24, తేదీ ఆదివారం : 

(న్స బాలయ్యనాయుడుగారు కొంతమంది స్నేహితులను 

వెంట బ్బెకొని యిక్క-డకు వచ్చాము. నాకు వీరందరితోనూ 

పరిచయంకద్దు. సుబ్బారావుగారు జావళీలు చక్కగా పాడ 
తారని (ప్రసిద్ధి. కామస్యామినాయుకు, షణ్ముగం చెట్టి యాన్లు 

ఎం పెస్ ఆఫ్ యిండయా (_వెస్సుకు చెందిన వారు. శ్రీనివాసా 

చారిగారు కొంతకాలం నాతోనే వుండిరి. మేమిద్దరం హాయిగా 
కొన్నాళ్ళు గడిపాం... సుబ్బరాయనుగారు మాతోపాజు. 

4 
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రోజూ రెండుమూడు బీలియర్టు గేయులు ఆడుకునేవాళ్ళం. 

ఇక శున్నిసు ఆటకు మితమే లేదు, బాలయ్యనాయుడుగారు 

బంతిని బహు తమాపాగా కొడతారు. బహు నాజూకయిన 

సోకు. కాని (పాక్టసు చాలదు. కవల పానాయుదుగారి 

ఆట ఫరవాలేదనివిస్తుంది. _సుబ్బారావుగారిది (పళాంత మైన 

వ్య క్కి త్యం. నిశ్చలమైన లు ఆయన మాకు * మొజార్లు 

వంఠివాను. 

స మూాడగానే చటుక్కు న నాకు వెంక 

టాది నాయుడుగారు జ్ఞాపకానికి వస్తాము. ఇన్దరి ముఖ లశ 

ణాలూ  ఎవొశేతీరున వుంటవి. _చేనినీ లెక్కచేయనన్నట్టు 
ముఖంలో వొక ధీమా గోచరిస్తుంది. విసుగు మోాదపడ్తా చలిం 

చసి ధీమా తిిణకినలాడుతూ న్రంటుంది, నాయుడుగారు 

కలుపుగోరు మనిషి. అందరితోనూ కలివిడిగా వుంటారు, 

తమిళ దేశం, సంగీతంలో "తెలుగు బేశంకం ఒఅ మిన్న కదా, 

అయినప్పటిక్ తమిళులు పాడే పాటలన్నీ తెలుగుక్ళతు లే అయి 

వుండనేల ? దీనికి కారణ మేమిటయి వుండునో అని యిక్కడే 

మ్మితులను వాలామందిని అడిగాను. తమిళముకం కు “తెలుగు 

భాపు యెక్కువ నంగీతమయంగానూ, మధురముగానూ వుండ 

* గొప్ప వాగ్గేయకారుడు, సాబ్టుబక్తులో జననం , 116; పుట్టుకచేర 
జర్నవు - ఆస్ట్రియను sry బాల్యంలో నే సంగతస్టాడు గా (పసిదిబడసీన 

వ్యకి 8; 600 సంగీతక్పతులకు కర. వీటిలో మూడు సంగీత్ రూపకాలు కూడా 

కలవు, ఆవి : దిమానేజి ఆఫ్ ఫీగారో, డాన్ గియోవన్నీ, ది మాజిక్ ఫ్లూటు 

అనే పేరు గలవి. రిక్వియం మాస్ అనేది ఆతని ఆఖరి 3 ఎ: దీనిని రిహోర్సలు 

చేస్తున్న సాయంకాలం డేన్ లో ఈయన మరణించాడు, 'సంవరత్పం: 1791. 



D7 డె రీలు 
అనలా ద. వా న. నా 

డమే దీనికి హేతువని మితులు చెప్పుకొస్తున్నారు. వమై 

నప్పటిశ్ యిది పూ ర్థీ నిజమనజాలను, తమిళభాపష యెవిధం 

గానూ సంగీతమయం  కాకపోదు. తెలుగు కృతులను తమి 

ళులు పాడడానిః పే.తువు “యిచేనని నమాధథానం చెప్పుకో 
జాలను, దీనికి యింతక్రం శు బలవ తేరమైన కారణాబేవో వుండి 

తీరాలి. వొకబేశం తన రహదారిని వొదిలి మాతృభాపను 

త్యజించి అన్వభాపను యెందుకు స్వీకరిస్తుందో సరియెన నమా 

ధానం (గహించవద్షావారి ! 

మునల్నానులు,  యూరోవీయనులు దక్రి ఇదేశంలో 

సొమాజ్యాలను స్థావించుకోక పూర్వం అక్కడి పరిస్థితులు 

ఏలాగున పృండేనో గమనించినట్టయి తే, యా (పశ్నకు (పత్యు 

తీరము లభించగలదని నా ఊహా. ఆనాటి దక్షిణదేశ స్థితి 

గతు లే యిందుకు (పబలకారణమై వుండునని నాకు తోస్తున్నది, 
అప్పుడు దక్షిణ దేశాన్ని పరిపాలించిన యీలికలు "తెలుగువారు, 

అనగా  మధురనాయకరాజులు, శంచిని (ప్రధాన నగరంగా 

చేసుకొన్న చోళచాళుక్యులు; విజయనగర రాజులు, 

తెలుగుభెపకు కొన్ని అవకాశాలు కలమాట నిజమే; 

సాదేహాం లేదు, ఐటి పరిమితులు లెకుండా తెలుగు, సంస్కృత 

భాపూాపదములను స్వీకరిస్తుంది. తెలుస అజంతభాష, అమృల 

ఉచ్చారణము హెచ్చు. తమిళ భాషలో కంర్యములు మిష్ట్రటము, 

“ర” తరుచు వినిపిస్తూవుంటుంది. “ర, శ, డిలకు (ప్రాచుర్యము 
అధికము, సంయుకొక్షరములుకూడా తరుదు వినింస్తూనే 

వుంటవి, చాలాశ బములు హాలంతములు. 

ఖః * x 
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బలిఫోను సరిగ్గా పసిచేయడం లేదు. మహాోరాజావాగు 

కలక త్తానుంచి బయలుదేరారట. నగం సగం మాటలలోనే, 

మాట పూర్తిగా చెప్పకుండానే అక స్నాత్తుగా కులిఫోను మూతి 
బవిడాయించుకు కూర్చున్న బే ! 

వూర్చి,25 తేది సోమవారం : 

ఇవేళ యింటినుంచి యెక్కడెకీ కదల్లేదు. 

అం” తీ CO: 

ఏకాంగి : ఈయనొక యోగిపుంగవుడు. స్ఫోటకవు 

మచ్చల ముఖము, కొంచెము పొడుగైన నల్లని తలగుడ్డ ; 

చక్క-రంగు జరీ. మేలురకము కాపాయపు అంగీ ధరించి మహ 

జ్ఞాూనివలె నటిసూ నంటాడు. అబ్బో ! మనిషికి కొన్ని. యిం 
అవ్ 

న మ ఫేషనులుగాడా పట్టుబడ్లవి. మాటలధోరణి సాగుతూ 

వంకే చీటికీ మాటికీ చేతికుమాలు తీసి వాడుతూ వుంటాడు. 

యెవరైనా (పన్ని స్టే మహాపండితునివలె తల పంకిస్తాడు, 

పాపం; మునలి కృప్టం రాజుగారి కీతెనివల్ల కాలా డబ్బు దండు 

గవుతూ వున్నది. ఏ కాంగిన్వామివారికి, దయఫుట్టి యిటు వచ్చి 

నప్పుడల్లా _శెండురూపాయలన్నర బండీ అగ్జాశే ముడుపు 
చెల్లి ంచుకుంటున్నారు. స్వాములవారు తెలివి కేటలు గలవాడే, 
"తెలివి లేటలు వున్నవికాని, వ_క్షకాదు. మాటల ధోరణి జెచ్చి 
సెస్టుకున్న దికాని సహాజమైనదికాదు. పొమరజనాన్ని భాగా 

ఆకర్షించగలడు, మా వద్దకు వచ్చే (వావ ఆలం, చెప్పవులకు 

యితనంశు రోత, ఇతనంత సుళువుగా కొటి పారవేయవలసిన 
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మనిషి కాడని చెప్పేందుకు యిజే దాఖలా, శూూదు లీతని 

పాదాలకు (మొక్కు- తారు. 

కృష్పంరాజుగారి నెంట వొక నెస్ఫవ భిక్షువుకూడా తిరుగు 

తున్నాడు, వాడు పచ్చి దొంగ, శుద్గసా-౦డల్ ! 

మార్చి, 96 నేది మంగళవారం : 

వినోలియా సబ్బాకటి ఫొనుక్కుంటిని. బులుసు సూర్య 
నారాయణపంతులుగారికోనం మూడు రూపాయల పదణాలు 

సిటి వొక గడియారం కొన్నాను, రామస్యాామిచెి పూవులో లు a వబ 
ఎనిమిడి పాతవస్తువులకు ఎనిమిది రూపాయలు చెల్లి స్తిని, 

“వస్ట్సు) ఫోరుమెనుకు రెండున్నర మీటుల పేపకకోసం రెండు 
న్నరరూపాయలు యిచ్చాను, “టీటీ నాలుగున్నర ఫారములు, 

4 4 4 

వకాంగి పునర్జర్శనం | 

4 4 4 

* వలను (expenditure) అన్నీ తడిసిపోయింది; 

విచారించుట (enquire) తీ సన (bought) 

నువవీండుకో (Chewing betel leaves) 

రై_ల్వేస్టేమనుకు నెళ్ళాను.  ఎంతబకువున్నానో తూచు 
లి 6 

కున్నాను, ఎనభై ఎనిమిది పొనులు, ఏడు పొనులు పెరుగుదల, 

మార్చి, 27 తేదీ బుధవారం ; 

కృప్టంరాజుగారి నెంట తరిగే నెస్తవభిక్షువు చేతిలో 

యేదో జ్యోతి పెట్టుకుని తక్కుతూ తారుతూ నా గదిలోకి 

తమిళులు నూటలాడే కొన్ని తెలుగు పదములు : వింతే అర్థములు, 
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వచ్చాడు. చేవుడిశేదో చేస్తాడట; అందు కతనికి యెంశో కొంత 
నా వనసుకు నచ్చినంతే యిన్వవలెనని సూచఛచించినాడు, అలా 

గునా అని అతనికి కొంతతత్యబోధ చేశాను. మారుమాటాడక 

వెవ్మవఖిక్షువు మెల్ల మెల్లగా జారుకున్నాడు, 

నంకటనా రాయణరాజుగారీ వేళ సోకో ముచ్చట 

చెప్పాకు. కధ వినడానికి కుతూహలంగా వుంది. అది, నెనక 

తమ బంధువులకూ, వారి వికోధులకూ జరిగిన యుద్ద కధ, 

నెంకటనారాయణరాజుగారొక పాత. మంచి నవ్వు తాలమనిషి.. 

ఎప్పుడూ కులాసాగా వుంటారు, ఏదన్నా హోన్యంగా నె తీసు 

కుంటారు. కాని తాను గారవిస్తున్న వ్య ఎవరైనా ఆయ 

నశో పరుషంగా మాట్లాడిలేమ్మాతం విభాంతు లాతారు; 
మొహం నెలనెల బోతుంది. రాజుగారి సంభాషణలో మాండ 

లికపడాలు హెచ్చు. పలుకులో యాస; సెసెచి; సొం; యొటి; 

ఆయన చెప్పిన సోల్లర్షముచ్చట బాగా నేవుంది ! 

4 4 4 

మాడుగులలోవయు, పార్కులో జరిగిన అన్ని(పమాద 

మును యేదైనా వొక నవలలో చీ తిం చతగ్గ్షవి. 
x x sk 

ఇవా లెందుకో మనసు బాగుండలేదు, విచారం ముంచు 

కోస్తున్నది. మనసు పరిపరివిధాల పోతున్నది. మామావగారి 

కుకుంబం! ఎంతమంది పోయారు! వాళ్ళందరూ తలపుకు 

వస్తున్నా శేమో మరి ! అందులోనూ చిన్న పిల్లడు చిట్టిబాబు ! 

పాపం! 
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మర్చిపోకుండా ఇవాళ గిడుగు రావుమూ ర్తిగారికి 

ఉ_ల్చేరం రాయాలి. ఆయన్ని తలచుకుంశు నా శెంణో విచా 

రంగా నుంది. ఈ "దేశంలో గొరవంగా బతికిన కుటుంచాల 

పరిస్థితు లన్నీ యింతే! కుగుుంబయజమాని, ఆ వున్నకాస్త 
“పెష్దదికళ్కూ- మరణించేసరికిి కుటుంబమంతా అవస్థలపాలు 

కావల్పించే ! ఈ "దేశపు పోకడె అంత ! 

మార్చి 28 తేది లక్షీ ఇవారం : 

రాముల నుక గారి యింట ఆనండాచారిగారి కుమా 

రుడు (శ్రీనివానాచారి కనువించినాడు. మంచి యువకుడు ; 

ఉత్సాహ, తన ప్మతి కాసిర్వహణపద్దతులు, కవితకు 

ముఖ్యంగా ఆధునిక్ కవితా వికానాసకి చక్కగా ఉపకరంచడం 

"లేదని అతనూ అంగీకరించాడు. ఇటే పద్ధతిలో కొనసాగించి 

నట్టయి తే (పజల దృప్పని యెంతెమాగతేమూ ఆకరి ౦చ లేమని 

అన్నాడు. ఆంగ్గ సాహాత్య (గ్రంధాలను, కావ్యాలను సమ 

తతో అనునదించగలవాపు ఆన్రేమంం. లేరని చెప్పాడు 
కావ్యాలను సాధారణంగా మౌతృకలనో సరితూ టట్టు 

తర్జుమా అతడరి దుర్గ భమని, అనువాదాలు జయ సదం 

కావడం అరుదని అన్నాను. ఆమాటా నిజమేనని అంగీక 

రించాడు. చేశంలో స్యతంతరచనాశ క్షి (క్రమ (క్రమంగా 

మృగ్యసమూాతున్న దని ఏచారం వెలిబుచ్చినాడు, 

x x x 

ఇవాళ  తెలుగుసంవత్సేరాది. మసోరాజా వారిని 

దేవుడు అన్నుగహించుగాక ! లోకంలో పరిపూన్తానందం. నెల్లి 

పిరియుగాక |! 
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పతర ద ననా నాననా నాడాను చాటాడు డానాటనాడాయడాడాా నాడాలలనాా పాతుతా తనునా ముతా తా ంనానడసాతనా తమా. దయాం సతనిపాాజుసలతా నలా. ల న కాత గాడా నాడాను వానల 

మార్చి 29 తేదీ శుక్రవారం : 

కానొంశేషనుకు హాజరయిణిని. వర్పాబులేమో నం 
తృ ప్తికరంగా లేవు. 

మార్చి, ఏ0 తేదీ శనివారం : 

డాక్టరు (బౌనింగు వచ్చాడు, 

సాయుడుగారివద్దనుంచి సైసుల (పయాణపుఖర్బులకు 

గాను వభయీ, మార్చినెల జీతాలనూ “డా చే స్తిని. 

ఈవేళ సాయంకాలం స్కూ-లుపిల్ల ల సమావేశానికి 

వెళ్ళాను. స్వామినాయరుగారి స్మారక సభను విద్యాస్థలు, టవును 

హోలులో యేర్సాటుచేశారు, సభకు మిస్టర్ నాక్భను అధ్యక్షత 

వహీంచవలసియుండెను; కాని ఆయన సభకు రాలేదు, (శ్రీ పర 
'మేశ్వరపిస్తే గారు అధ్యక్షత వహీంచిరి. 

4 ఖీ ¢ 

కదలిక వోచి, 

రాతి థియేటరుకు వెళ్ళాను. జేబుదొంగ నాటక 

(పదర్శనం, పాతధారులు వాలా నం మాటలాడిరి. 

సంఘటనకు తగినవిధంగా ప్మాతభారులు నటించ లేకపో యారు, 

కథ ఏమంత ఆస క్రి కొలిగించ లేదు. 
అంకాల తాకే ద. టా ద న. ద. ద. అ. మదా ను. మాట తేన ద దనం. చదల కా. 

ఈ ఇగి మూడు అంకాల మోదాంత చనాటకిం. రచయితే: జి పి, 

హావ లే. (ప్రదర్శనాకాలం మూడుగంటలు. కేవలం యాదృచ్చిక సంభుటనల వె 
ఆధారపడిన కధ, 



వలి రీ 

లి] మార్చి, ఆదివారం : 

అడి ea హావుసులభో విందు జరిగింది. విందు యెర్చ్పాబు 

DUST త సాక 'మేశ్యరనువి ఖ్ఫేగా రొకము. భోజనం 
బహు రుచిగాన్సుంది. నడ్లించిన పడా ర్థాలన్నీ చవులూగెస్తున్న వి, 

ముందు Bre: వడ్డన. భోజనం. ములను. తఖనాత 

మిగలినవాము ఏందారగిస్తూవుం ₹] బారి | పక్కన కరార్సుపి 

కులాసాగా కబుగు చెప్పేందుకు మేమంతా నెళ్ళాం. విందు 

ముగిసేచేళ యింతమందిని ఆహ్వానించి చక్క-ని ఆశిధ్వమిచ్చిన 

(శ్రీ) పరమేశ్వరన్ (వభృశుల ఆయిరాకోగ్యాభివృష్ధిని కోరుతూ 

క్ర స్తంగా ఉపన్యసించాను, తరువాత అందరమూ  సోడాలను 

తాగం. 

శ్రీని వాసాచారిగారూ, సుభ్బారావుగూరూ కొంత సేపు 

కృతులను గానం చేశారు. నాయుడుగారికి మహో రాజామోద 

గారని మాచ్చు. ఆయన గాప్పతనాన్ని సైఘుస్తూ కొన్ని 

పాటలు పాడనలసినదిగా సాయుడుగారు, (త్రినివాసావారి, 

సుబ్బారాన్రౌా రలను కోరాము, మహో రాజా వారినితేప్ప nD 

నైనా వారెంత నొప్పవానై నా కీ ర్థించడం తనకు అభిమకిం 

కాదనీ, యింతటి గౌరవం చూపదగిన వ్యకి వముహారాజూవా రే 

ననీ నాయుడుగా రన్నారు. 

నాయుడుగారికి తాము ఆనందంగా వుండడ మెలాగో 

తెలుసును. ఇతనసుల ఆనందాన్నే తమ ఆనందంగా భావించు 

కునేగుణం ఆయనకు కలము, 

4 4 4 
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CTT 

గండిలోని డాక్టరు (బె "సింగు బంగ భె, డాక్టరు యింటి 

వద్ద "లేడు, బంగా ళౌక్రు తూర్పుదిక్కు. కభిముఖాన ఆఫీసురూము 

నున్నది, గది ఎంతో చల్లగా వుంది. 

గిండివార్కు- కంటికి యింపుగా లేదు. నేలమోద పచ్చిక 

యెండిపోయింది. చెట్టు వొక దాని కంకొొకటి యడం యెడంగా 

వున్నవి. దూరదూరంగా వుండడానికి తోడు, వికృతమైన 
పిరుగుదల. చాలా అందవికారంగా కనిపిస్తున్న వి. 

(బౌనింగు గదిలోవున్న అలమారానిండా పు న్లకాలు; 

మ”లావరకు మెడికల్ (గంధా లే, "పెన్స్స్్యయరు నాటకాలు 

గూడా కలను, గదిచెంత బట్టరు నించుని వున్నాడు, అతనితో 

కొంతసేపు మాటలాడితిని బట్టకుకు వొరమిాద (పేమ 

మిక్కుటముగా వున్న కనిపిస్తున్న ది. 

శిసులను పరీశ్షి ంచడంలో డాక్టరు (బౌసింగుకు మంచి 

(ప్రసిగ్ధికలదు. రోజులతిరబడి వొక్కొ-క్క ప్పుడు "కిసులను నిదా 

నంగా పరీక్షి స్తాడు. ఆలోచించి జాగత్తగా పరిశీలించినమిాదట 
కాని యీ నిర్ణయీనికీరాడు. వచ్చిన నిర్హయాని కిక తిరుగు 
వుండదు. నైద్య వృత్తిలో భుటికుడనే (పతీతి, తాను యేమి 
అనుకంబున్నదీ మహారాజావారితో ముక్కుకు సూటిగా 
మాట్లాడగల నిన్నొహమాటి. ఈ 'నేన్పు కొద్దిమందికే వున్నది. 
మహారాజావారు లేనప్పుడుకూడా, మామూలు ఫీజుకంకు 

హెచ్చుగా నే వసూలుచేనాడని బాలయంనాయుడుగారు నాతో 

"చెప్పాకు. (బేన్ ఫోక్టు దొరకు రోజులు కలసిరాక, పేరు మమగున 

పడిపోయిన  తిరువాత, నెద్యవృగ్తిలో డాక్టరు (బ్రౌనింగు 
బాగా 'పేకులోకి వచ్చి రాణిస్తున్నాడని, మదరాసులోవున్న 
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తిర డైరీలు 

మనవాళ్ళ అఫ్మిపాయం. ఈయన _ మెడికలు జర్నలులో 

వ్యానాలు వ (వచురిస్తున్నా డు. కా ఆస్ప్సతి యితని 

అజమాయిని కింద ? భాగుపడింది. *వొళ్ళువంచి పవన న్యభావం, 

ఇతని వోర్మిని ఆన కిని చూసి గవర్నమకూడా మెచ్చుకున్నారు. 

వ x x 

ఇవ్వాళ నారాయణమూూా ర్థిగారిని పర మేశ్యరను విల్తేకి 

పరిచయం చేశాను, 

xX స % 

“విం అవయవాలకు వచ్చిన (పమాద మేమో లేదు, 

అవి బాగానే వున్నాయి. కాని మో నరాలుమ్మాతం ఎక్కడి 

వక్క_డ విడిపోయిన ధ్యంసమయాయి, సాధ్యమైనంత వరకూ 

లై గింక సంబంధం స్పృుకోవద్దు. ఇప్పుడు మరు పెప్పిను 

పౌడరు ఫపుచ్చుకుంబున్నారుకదా; ఆమందే యింకా కొంత 

కాలం వాడితే యిక ఆ మందు అవసరమే వుండదు, అవునండీ; 
మోరు బాగా పళ్ళరసం ఫీసుకోవాలి. సోడాకూడా మంచిది. 

మోక కాలేజీనుంచి విరమించాలని నా అభి పాయం, ఎంత 

మా(తం మిరిక శాలేజీలో పనిశేయకూడదని, వెంటనే 

విరమించాలని నా నలహో, చే నీమాట అన్ను మహారాజా 

వారితో స్పష్టంగా చెప్పండి. శరీరానికి యెండతగలడం మంచిది 

కాదు. ఎండపొడ మో శరీరానికి పడదు. అంతగా (పయాణం 

చేయవలసి వ స్టే చేయండి కాసి, వొంటికి ఎండా రొజ్జగాలీ 
తగలనీయవద్దు. శరీర భారాల కాడ్ ళు. "సీవిం 

న =. 

% డాక్ట రు బౌనింగు చేరుపళ్డ సరకు, ప్రభుత్వోద్యోగి. అప్పారావు 
గారి ఆరోగ్య సితిని పరీక్షించి ఆయన" యిచ్చిన సలహాలు, 
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చండి, కొన్నాళ్ళు సృచ్చుకుంకు మిాఆరోగ్యం చక్క_ బడుతుంది, 

సత్తువ కలుగుతుంది. పేశాంటుఎు మంటదులని ఉరికి వెలుతూ 

వుంటానే, వాటిజోలికి పోవన్లు. అనన్నీ వట్లిమోసం, దగా, 

హూంజబగ్ ! 'వేనవికాలంలో చన్నీళ్ళస్నానం చేయవచ్చును. 

౫ కిలు యెక్కి తే గుండెకు (సమాదం వాటిల్లుతుంది. మో 

మూూ[తంలో జబ్బువున్న దో లేదో భోగట్టా మూసు. తెలుసు 

కున్నందునల్హ (ప్రయోజన "మేమి వేదు. అది యేమిటో “తెలుసు 

కుందామనే శారీరక శాస్ర ఆన కితో అడుగుతున్నా రు తప్పు, 

అది యెంతమా(తేమూ మా బెవధసవకు యెక్లిధంగ మూ 

కలుగ చేయదు. అది తెలుసుకొకపోయినంతిమా(తొన మోాజబ్బు 

నిమ్మళిం చక పోదు.” 

లి ఏపిల్, బుధవారం : 

ఇవాళ మదరాసునుంచి 'బంగుళూముకు (పయాణమయాను, 

రామస్యామి మొదలి స్యతవులో భోజనం నొరికిందికాదు. 

బెంగుళూరుకు నరానరి పోయే no సెక్ ండుకాను కంవాస్టు 

మెంటులు లేవు. కనక మెట్టుపాళియం రైలును ఎక్కాను, 

ర ంపాస్టమెంటులో మంచి యూరోసియనుస్నే హితుడే నాం 

కాడు; వేకు సి. హానీ. 

ఆరక్కో-ణంలో వొక సంఘటన జరిగింది. జాలార్ 

నేటలో బండి మారాను, 

4 ఏపిల్, అవక ంం క 

"బెంగుళూరు చేసుకున్నాను. బాలయ్యనాయుడి గారి 

క్క-డ నొక వుంచి యిల్లువుంది, అందమెనబే, ఆయన 
౧ ల 



ప డె రీలు 

యేజంటు 'వెంకోబ రానుజీ దేశము గ్ ననంశు (శద్దాస కులు 

కనపరిచాడు. ఎంతో మర్యాద చేశాడు. 
సతేవునానుకుని వొక వమ్మ్కు-పాపు కలదు. మదరాసులో 

కంకు యిక్క-డి పాటకజనం మంచి బట్టలే ధరిస్తారు, రంగు 

రంగుల రకరకాల చీచెలను ఆడవాళ్ళు కన్టుకుంటారు. 

ఇక్కడున్న నూతులు పాతాళంలో వున్నట్టు చాలా 

లోతు. ఒకదానితో యింకొకటి జతపరిచి నాలుగు పెద్ద పలక 
రాళ్ళనో చుట్టూ నూతిగోడలు కట్టారు. నూతి వొరలు 
రాణిణో చే స్ మన్నా. 

ఏథి బడులలో వీల్ల లకు. తేలుగుకూడా బోధిస్తున్నారు. 

సమ్ముద తీరంలో సైతం ఉఫ్లోగత తొంభై డిగీలదాకా 

“పెరిగిపోతున్న దని నెంకోబరాను ఫిర్యాదు ! 

ఇక్కడ ఫయేటసు, నేటివుక్త బ్బులు, న్యభాషా ష్మణికలు 

వున్న నో చేనో దర్యాప్తు చేయాలి, 

బసకు వెళ్ళగానే ముందు మొహం కడుక్కు ం౦దామని 

వెంకోబరావుగారిని పందుంఫుల్ల అడిగాను. నల్లటి టూతు 

పౌడకు యింత ప్వ్రుకువచ్చి ఆయన, నా చేతిలో పోనాడు. 

పందుంపుల్ల నా కెంత అనివార్య మో ఆయనకు బోధపడింది 

కాదు. 

న లేనని నెంకోబరావుగారు నౌకరును వీలిచి వేపపుల్ల 

వసచుకురమ్మాన్నాడు. ఇంటి ఆవరణలోవున్న అంత చెట్లూయెక్కి 

నౌకరు, అంగుళం వలం పందుంపుల్ల విరుచుకువవ్చాడు ! 

x x x 
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సేలుం శు న కేశ జె స్ర్రగారిసీ, శస్దొరనూ కలుసు 

కోవాలి, సెయింటుజోన్సు స్ట _ులో వున్నారట. డాక్టరు 

హుల్ల్సు, నంనిదుర్గ్లకోగ్లు; మిస్టర్ శే: రాయలు ఆర్చి లరీ మెస్సు. 

మిస్టరు ఆడమును వ్య దాసులో తప్పక చూడాలి. 
x x x 

బెంగుళూరు సెంట్రల్ స్టేషనులో సోడా దొరకచే ! 
x x x 

డాక్టరు హుట్టుగారి గ్సుట్రో (శ్రీకృష్ణ శాశ్రిగారినీ, 

నెంకయ్యగారినీ కలుసుకున్నాను, మాం యా లా 'బెన్సనురోడ్డు 

సమిావాన నందిదుర్షఏఫెలో వుంది. కొండ పడమటివారి! చెందిన 

కొన్ని శాసనములను ఎలి (వాసుకున్నాను, తిరిగి యింటికి 

వచ్చేసరికి సాయం కాలమయింది. 

బస్తీ చూడ వునసయింది. కొంతసేవు అటూ యిటూ 

తచ్చాడాను. నగరం ఏమో. అందంగా కనబడలేదు. నో వరసా 

వాడీ లేకుండా యిళ్లు, శొక బలా తేన్నూ కనబడసి విధులు; 

పైగా యిరుకు; మురికి. ఇంచుమించు ఇళ్ళన్నీ మట్టితో కట్టిన వే, 
మేడలుసైతం మ్యివే. అయితే అక్క-డక్కడ నూటిక్ కోటికీ 
వొకటో రెండో మంచియిళ్లు లేకపోలేదు. మదరాసు, విశాఖ 

పట్నాలలోకం క యిక్కడి _పొటకజనప్పుస్ర్రీలు _మేలిరకపు 
ఉడుఫులు ధరిసాసుు. చక్కగా ఆచ్చాదించుకుంటారు, మనుషులు 

చూడడానికి నాగసుగావున్నారు స్ఫుర్యదూఫపులు, బజా లేమా 

శాగుండ లేను. ఆకర్ష యంగా కనబడ లేదు. మిఠాయి దుకా 

జాలు మదరాసులోకంకు నయం, పకోడిలు బహు రుచిగా 

వున్నాయి. సోడా తాగడానికి పీ లేనంత దరి దంగా వుంది, 
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అవను ముం మట న... ఛు మంచము వ మ మై 

(న్రీనివాన దీడింగు రూముకు నెళ్లాను, పరనాలయంలో 

వున్నతనికి నెలకు వఏఛయిరూపాయలు యిస్తారట.. రీడింగు 

రూములోకి వెళ్లిన (పతివాడూ సంతకంచేయాలి. గది వెడల్పు 

తక్కు-వేకాని పొడుగుహెచ్చు. పరిశ్ముభంగావుంది గది, 
వచ్చే షృకికలు : అవ్బాతబజారు, బెంగుళూరు మెయిలు, 

ట్య్యూస్తై స్రాండక్లు, 

ఇక్క_డి మనుషులు మంచి మర్వాదస్తులు. ఉపకార 

బుద్ది వున్నది. ఉపకారమంశు ఊరొదిలి" పెట్టిపో యే స్వభావం 

కః వచనా చెబితే వింటారు, మనుషులలో న సరసనతవుంది, 

పురావస్తు పరినోధన శాఖలో వాస్తుగుమూాసాగా పని 

చేస్తున్న ఒకాయన తొరసపడ్తాడు, ేసు “స్వామిట, నాతొ 

కొంతసేపు (పసంగించాడు; (ప్రసంగం మధ్యలో అడిగానుక దా; 

“ఏమండి! ఇక్కడ యిళ్ళం ౦త ఇ "కుగా కళ్ళుకుంటా రే 1 ఎందు 

కింత అసహ్యంగా వున్నాయ్?” అతను ఏ సరపోయాడు, పాపం; 

అ నిల్చఖండాలనుగురించి, శిల్పకళనుగురించి ఆయ 
నతో కొంతసేపు ముచ్చటించాను, 

సూయిలు ప్యతాలనుగురించి మి తులను (సశ్నీం వాను, 

వారి కేమో తెలియదని సమాధానమిచ్చారు. 

ఆనందమహాల్ కు వెళ్ళాను బహు సొగసైన దీశున 

భవనం. 

నిజంగా జెంగుభూరులో కొందరు ఆడి లలు పరక 

మురిపంగా వున్నారు, 
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స్ట్ వపియల్, శుక్రవారం 3 

కాఫి తాగినతరువాత బండీయెక్కి- సెంటలు కాలేజీకి 

నెళ్ళితిని, భవనం అందంగానుంది, చుట్టూ పెన జాగా; విశాల 

మైన ఆవరణ. ఆడుతున్న బంతి అవతలకు పోకుండా అగుటకు 

కెన్నిస్ కోర్టు కిరునెస్సలా యెనిమిదశగుగుల యొమ్తున రెండు 
6 a_ er. 

ఆన నవల వలలు కగ్టినున్నవి. కా బేబ్, పాస్కూలు డిపాళ్లు 

"మెంటులు 'రెంతూ వొక్కచోటనే ఏర్పాటు చేసుకున్నా ను, 

నాలుగువేల రూపాయలు ఖర్చు పెకి వొక ఫలహోరశాలను 

నిర్శించారు. అ సబలు, మరుగుదొగు కలవు. 
ఆజా (Mv) 

టీచర్ల వెయిటింగు రూములో మాధమిటిక్సు లెక్స్చరకు 

(డీ నెంకటస్వామినాయుడుగారిని కలుసుకున్నాను. (ల్ మోహాన 

రావు, విజయరాఘవాచారీ, రామానుజావార్వ్యులుగార్లను 

ఆయన ఎనుగుదురట ! నాయుడిగారి జీతం మూడు వందలు, 

బెంచీలు, కుర్చీలు అంతె బాగాలను: వాటీని జాగ 

గా ఉపయోగించుకున్న క్ట కనబడదు. వికయనగరశలతో 

కంశు యిక్కడి బెంచీలు మరీ పాడుగానున్నవి. టీచర్ల 'నెయి 

టింగు రూములోవున్న నరంజామా మరీ అనుకు. రీడింగు 

రూముభోవున్న బెంచీలను వొక చోట జతపరచి వాటినే (వాత 

బల్ల లుగా వాడుకుంటున్నారు, 

ఇవి పరిశ్ముభంగానే కనబడుతున్నవి. లై ( బేరియను 
జీతం నెలకు పాతిక. లె (బరీలో మూడువేల పుస్తకాల (పత్ఫేక 

(పతులు వున్నాయి. ఒక అలమరానిండా బై ండుచేసిన పతికా 
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సతు. మెము తము Ml er, as Re అ జ జ చ 

సంపుటాలు. ఇంతకుమించి 'తై([బరీలో గమనించతగ్గ విశేపా 
లేమిా లేవు. 

మాధమికొక్సు సెక్షనులో మొ ఛం యొనమండుగుచు, 

ఫిజక్పుసెక్ష నుభో వాటిక మంది పత 9 వున్నాము. 

వ్రంగ్సషు (వౌ శుసరు కుయిటుగారితో వొక గంట సేఫు 

నం పదించిణిని, ఈ (పాంతపు వచ్యాస్థులకు ఆ తాాభిమానం 

మృగ్యమని ఆయన అన్నారు, స్వ చేశస్థులన మన విద్యాష్థాలకు 

తమ వ్వక్తి త్యంపై తమకే గౌరవభావం లేదని ఆయన యంతో 

భూభపడుతూ నాతో చెప్పుక చచ్చాను న “వొకళ్ళతో నొకళ్ళు 

కలసిమెలసి తిరగగు. ఎవరిదారి వారిచే. కలిసిక్ట్ట్పగా వుండక 

పోలేమానె! పోనీ తమ (పొ ఫెసర్ష చెంతకస్నా వస్తూ పోతూ 
సం దేహాలు తీర్చుకుంటారా అంటే అది కనబడదా, చదువు 
కునే రోజుల్లో యిలాగున మే నెప్పుడూ (పన గ్లించి యెమగం. 

అందరం కలసిమెలసి మసి లేవాళ్ళం; ఆడుకునేవాళ్ళం, ఎవరితో 

నైనా జీ వచ్చిందా అంతా కాకికి” 

“ఉన్న తమైన న్య క్రత్యం, గుణనంపద, లోకజ్ఞానం, 

పొండిత్వంగలవ్యక్కు లతో ష్ పరిచయం నిండా 

లంటాను. అస్ నహావాసం వారి నెంచొో ముందుకు తేస్తుందని 

నా అధి పాయం.” 

“అవును; మోరుచెప్పింది నిజమేినన్నాడు దొర, 

“విద్యాస్టలు, ఇతరుల అభి వాయాూాలు తమకు భిన్నంగా 

ఉన్న వన్నంతిమా(తాన వాటిని ఎంతమ్యాతం సహించ లే నంతటి 
ల్లి వస్వభానులు'కాను. 'తార్కి-క దృ త వద్భక్పథం వారి కలనడు 

0 



గురజాడ రచనలు 49 

తున్నది. అయితె తమ మతచర్మితకుగల కొన్ని సత్సం్మప 
చాయాలను వాకు ఉపయు క్తం చేసుకోవడం లేదు. తమజాతిలో 

ఉద్భవించిన మహాపురుషుల గుణగణాలను సం పడాయాలను 

pe అలవస్సుకో వడం లేదు. ఇందువలన విద్యా స్టలలో గౌరవ 

భావం, అత్యాఫిమానం (కమ[కమంగా సన్న గిలివోతున్న దని” 

చెబుతూ, నేను (పనంగవశాత్తూ నార్హనుగొర అ౨జమాయిమీలో 

వున్న విద్యార్థులను గురించి "ముచ్చటించాను. 'అన్రనుు ఇది 

ఎంతో విచారకరమైన విషయమపి శుసిటుదొర అన్నా డు. 
ఇదివర కోసారి నాన్ మాట్లాడుతూ డాక్టగు మిల్హరు 

దస న. హాందువులలో నై తికశ . కార్యవీశూ, పట్టుదల 

కొరవడినవని” అన్నాడు. 
“చిన్నతనంలోనే వివాహంకానవడంవల్ల భారతీయ 

విద్యాష్థుల జీవితాలు దుఃఖభాజన మవుతున్నాయి. దీనికితోడు 
డారిద్య భాధ వారిని మరీ కృంగదిస్తున్న ది. అందువల్ల మా 

భారతీయ విద్యాఫ్థులు హాయిగా. కులాసాగా త కని 

వించరు. జీవితంలో యెదుర్క-ంటున్న క స్టాలను అధిగమించ 

లేకపోతున్నారు. కస్టాలను తేలికగా తిసుకుని, నవ్వుతూ వాటిని 
దాట లేకపోతున్నా రు. మో ఇంగ్నీషు యునకులకీ చతురత 

గంభావనిద్ర మైన లక్షణం, ఈ గుణం మా విద్యాష్టలలో ఎలాగ 

కనిపిస్తుంది మరి ౪” 

నేను చెప్పినదంతా నిజమేనని శకెయిటునొర నమాధాన 

వొకసారి ఆయన్ని వొక విద్యార్థి తనను పెక్షాసులోనికి 

(పమోటు చేయవలసిందిగా (పార్టించాడట. తనకు పరీక్షలను 
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అబన పుముమంపన చాటాయి త వా ము ద పాన అ a Bee క్ బే ము 

తున్న సమయంలో తన బె చనిపోయిందని, తన కా పసిపాప 

మరణం యెంతో ర కలిగించిందని, అందువల్ల "తాను 

పరీక్ష పేపప భాగా (వాయ చేకపోయాినని ఆ విద్యార్థి కుయి 

టుతో మొరెపె పె్టుకున్నాడట ! 

ఈ విషయం కుయిు యొంతో విషయంతో. నాకు 
చెప్పినమోదట నేను మా (పిన్సిపాలుగారి సంగతి ముచ్చటిం 

వాను. విద్యాభ్యాసం చేస్తుండగా పత్యా పరి వివాహం చేసు 

కుంశు వారి కిచ్చిన స్కాలరుమిప్పులను రముచేయడం ఆయన 
పద్ధతి. వివాహితుల న వి ద్యాస్థలకు సర్వసాధారణంగా చను 

వివ్యడం అకుదు, 

(గీకు రోమను [గంధపరనమునల్ల రినేజాన్స్పుదినము 

లలో యూరఫులోని అస్ని "దేశాలలోనూ న్య దేశీయ సారస్యతే 

విజృంభణము వొక,-మారు (పతిభావంతమైనదిగడా, అశు 

ఆంగ్లుల (సిద్ద సారన్యత (పచారంవలన, విద్వాపభావం 

వలన, అట్టి విచ్చంఛణము, మన చేశభాషలలో చెప్పుకోతగ్గ 
ఫలిత మేమి శానరాకపోవడం వింతగా తోచడంలేదా 
ఇందుకు కారణం మోాేమని ఉఊహాస్తున్నా రని (సన్నీంచాను. 

ఈ దృష్ట్యా ఆయన ఆలోచించి దీనికి నమాధథా నమోాయ 

కుండెను : “మళయాళీ భాషలో చెప్పుకోతగ్గ నవలే వెలు 
వడిందికడా, మరి.” 

“దీని నంతవిఢేషంగా చెప్పుకుందుకు కారణం మరేమో 

"లేదు; వొక యూరోవీయను ఆ నవలను అనువదించడమే ! 

నుదరాసులోనున్న మళయాళీ మిత్రులతో యీ నవలను 
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గురెంచి చర్చించాను. వారి దృష్టీలో యీ నవలేమిో గొప్పది 
కాదు 1” 

“ఆ ననలలో మంచి హోన్న సంభాషణ లున్నాయ్ ! 

వొక విద్యావిహీనునికీ, విద్యావంతునిక్ మధ్యజరిగిన సంభాషణ 
పహాోస్సుంగా లేదూ 1* 

“ఏగొందరు యూరోపియనుల కీ నవల యెందుకు నచ్చు 
తుందో నాకగ్గ మయింది. వాళ్ళకి సాోన్నమంకు అభిరుచి 

పాచ్చు. కాని ననలా శైలిలోనూ, వస్తు నిర్వహణలోనూ 

యేమైనా సొగసు వున్నదా! కళా చాతుర్యము. వుట్టిపశు 

తున్నదా ట్ 

“నా కాసంగతి తెలియదు; బహుశా వుండకపో వచ్చును” 

“వాకవేళ యీ నవల బాగున్న దనుకున్నా బాహూ ఏకా 

సాని కీవొక్క- నవలా సరిపోదు. స్వ దేశీయ సారస్వత విలు స్ప 
తకు కారణం వొక మై వుంటుందనుకుంటాను, సావాత్య వారము 

లలో విద్యాస్థలకు వ లిలోను, వస్తువిన్యాసములొను 

యిదిమంచ్కి యిది చెడ్డ అని విడదీసి వాటి బాగోగులను బోధింప 

కుండుట, విమర్శగా చదువుట నేర్పకుండుట, స్వతంత్ర యోచనా 

శ_క్తిని సరికొ ల్పేదిగా బోధన్మాకవు ముండకపోనుట, రసాను 

ఛవమూ, వివేచనా లేకుండుట కారణమని నా ఊహా. కా లేజీ 

విద్యార్థులకు చెచ్పే పాఠాల తీరూ, బోధనా పద్ధతులూ వాలా 

దుష్టంగా వుంటున్న వి.” 

మోరు చెప్పినదంతా నిజమేనంటూ మిస్తర్. "కాయిటు 

తనకు సాహిత్య పాఠాలను చెప్పడం రుచించడం లేదన్నాడు, 

(గంథాల చేర్లూ, కవులకాలాలనుగురించీ తప్ప _మరిచేనిసీ 
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బోధించడం లేదనీ, యిది చాలా విచారించతగ విషయమనీ 

అంటూ మిస్ట రు కుయిటు “కాసుతో స. పూ బోధ 

పడకపోయిందా, వెంటనే నిలబడి చెసప్పుపాఠాలకు అరు 

వస్తారు.” 

“మనం గొప్ప గొప్పు కావ్యాలను విద్యాషస్థలచేత 

చదివించడం మంచిది. ఏదో వొక యుగపు వాబ్బయ చర్మితను 
పార్యభాగంగా నే సే చాలునని” నే నన్నాను, 

శాయిటు దొర యీా విషయం వొక ప్పుడు డాక్టరు 

మిల్లరుకు సూచించగా ఆయన “ఇప్పటికే. విద్యాస్థలు చదవ 
వలసిన ఫుసకాలు తడిసిమోసపెడుండగా మరి నాలుగు 

ఫు న్తకాలు చదవమని వాళ్ళని చాధించ లేం” అన్నారట! 

“విల్లలు చాలా పుస్తకాలు చదవవలసివుండినమాట నిజమే ! 

కాని మొ సూచనలను ఆమోదించిన్నుయి లే, యా ఫు సకాల 

సంఖ్యా తగ్గివుం డేది; మంచి (గ్రంథాలను పీల్లలు చదవనూ 

చదివేవారు.” 

“అవునవును; మోరన్నది వాస్తవమే మరి! మారు 

ఏ యే పుస్తకాల్ని బోధిస్తున్నారు మిన్టరు కెొయిటు తిన 

చుబిలుమోదనవున్న (గంథాన్నొకదాన్ని చేతప్రచ్చుకుని నన్ను 

(పశ్నించాడు. ఆయన చేతనున్న సుస్తకపు ఆకాగాన్నిబ్బు 

అది రార. నప బుక్కు, అయిన్రంటుందని పోల్చుకోవచ్చును. 

“అది అంగన బుక్కి-కదూ ? ” 

“నశే, మోకు తెలుసునన్నమా కు! ఇందులో కంఠస్థం 

చేయతగ్గ మంచి విషయాలు చాలావున్నాయి. అదీ యీ 

పున్తకంలోవున్న సొగసు |” 
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“మా విద్వాసులచేత, బడిలేని కైములో జనరలు పు ' 

కాలను చదివిస్తాం, కా లేజీ "లెక్చర్ణలో ఒకాయన యో ఫు 

కాలను ఎలాగున పఠించవలనో బోధపరుస్తూవుంటారు. ” 

“ఇది మహమంచి పద్దతి.” 

'కాసులను నిరంహూంచడం బహుక ప మెపోతున్న దనీ 

విద్యాష్థులు (వాసే కాంవోజిపనులోని (పతిదోపాన్ని 

దిద్దడం దుస్సాధ్యమవుతున్న దనీ, మిస్టరు కొయిటు నాతో 

అన్నారు. “విద్యాస్థల కాంపాజిపనులో వ, యు తప్పుల 

ఉన్నాయో చూూవించినంతమాగ తేంవల్ల లాభం శూన్యం, తన 

చేసిన పొరపా కేదో విద్యార్థికి తెలియకుండా పోతున్నది 

పోనీ (పతి తప్పు దిద్దుతూ కూచుండదామాలం'కే అదీ సాగడ 
లేదు. ఇక యూనివర్శిటీ నశేనరి! జనరలు యింన్సీము చేప 

వూసే అది ఎ వడం లేదు. జనరలుయింగ్నీ షు అపర చొ 

అవకతవకగా తయారయింది. [పన్నా ప్యతాలలో వది అః 

గాలో, వది అడగకూడదో ఎవరికీ బోధపడదు; అంతా అయో 

మయం, ఎక్లామినర్గ యిప్లాయిసాల పై యివి ఆధారపడ 

తున్నాయి.” 

“మదరాసు కాలెజీలలో వున్న (పొఫెనప్ట తమ విదా 

రులకు బోధించే పాఠాలకం శు హాచ్చు విషయాలను మేవ 

మా విద్యార్థులకు బోేధిస్తున్నా మని” నే నన్నాను: *మదరాన 

(పాఫెసర్లు ఎ క్షైమినన్ష్లుగా వుండడంవల్ల మాకు వుండే (శవ 

దమాదులు వారికుండను. స్కీ_-ట్సు శబ్బశొ న్ర్రమూూ, కెల్లను 

వాక [ర చనాపద్ధతీ మదరాసు (పొఫెసన్గు యింకా తమ విదా 
స్థలకు చెప్పనేలేదట! నాలుగయిచేళ్ళ (క్రిందకు ఆ (గంథాలన 
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మూ విద్యార్థులకు పాఠం చెప్పి, వాటి పె నోట్సు తయారుచేసి 

యిచ్చాను. ఏంత యేమంకే, నికుశూ, యీూయేశూ స్కీట్సు 

మోద విద్యాష్టలను (పశ్నలు అడిగారు. కెల్లను [గంధం పె ఒక్క 

(పశ్నకూడా యింతవరకూ రాలేదు. 

కొంత సేఫు (పనంగించిన తదుపరి, తాము పారములు 

చెబుతుండగా వినవలెనని వున్నదని మిస్తమ కుయిటును సూచన 

(పాయంగా కోంితిని. నా కోరికను మన్నించినఎడల నేనెంతో 
కృతజ్ఞ్యడనని చెప్పి తిని, తనకు ధరుఅవరు యింస్ఫీ షు కాసు 

నున్నదని చెబుతూ, అయిటుదొర నా సూచనకంత అభిముఖు 

డను కానని సూచించాడు. మరి నేనా విషయం (వస్తానించక 

అంతటితో నా కుతూహలాన్ని వొదులుకున్నాను, కాని లీనాక్తు 

దొర పారములను బోధిస్టుండగా వంటిని, ఆయన వాలా 

అసమ్యడు? పాఠాలను బలగా చెప్ప లేడు. మిస్రరు కుయి 

టునుగూర్చి గొప్పగా వింటిని. కొంచెం మోటుమసిపనీ, కోపిష్టి 
అనీ వీల్లలు ఆఅంరటూారుగాస బూట్లూ మర్వాదస్తుతుగా కనపడ్డాడు, 

నాతో అదేపనిగా మాట్లాః సాడు. అయితే ఆది వావాలత 

కాదు. నేనే చాలావరకూ అనేక వివయాంను (జస్తావి.చి 

ఆయనను నంభాషణలోనికి దించితిని. అంగ, ఆంధ భాపా 

ఏపషయాలు వచనఖేదాలను గురించి ఆయనకు తెలియ 

చేశాను, _కాలేజీలోనున్న కన్న డభాపాపండితునితోగూడా 
కొంతసేపు (పనంగించితిని, 

మా సమావేశానంతరం, యిక సెలవు పుచ్చుకుంటా 

నని నేనే మొదట కుర్చీలోంచి లేచాను. శుయిటు దొర 

చాలా ఆప్యాయతతో కరస్పర్శ శావించాడు. ఇంతసేపూ 
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వావేవో విషయాలను ముచ్చటించి ఆయన పనికి ఆటంకం కలి 

గించినందుకు మస్నీంచవలసినదిగా కోరాను. “కాదు కాదు; 

మీతో సంభాషించడంవల్ల నా శెంశోఆనందంగా వుంది. మో 

పరిచయం కలిగినందుకు నాశకెంశో సంతోషం.” 

6 వ(పియల్, శనివారం : 

ఈ వేళ ఉదయం ప్యాలసును చూ స్థిని, భవనం వాలా 

అందంగానుంది. కాసి లోల వస్తు సామాగగి విజయనగరం 

లోని మోతీవముహూలుకు తీసిక శై. మహలు కొన్ని చోట్ల 

హుందాగా కనిపిస్తూ (పళాంతతశో తులదూగుతున్న ది. 

మేడ మెట్టలో కొన్ని జెకగానూ అందవిహీనంగానూవున్న ని, 

బల్హలతో కట్టిన వరండా. అవ్ బాగులేదు. మహాలులో 

చెప్పుకోతగినన్ని వర్ణ్యచి తాలు లేవు, వముహారాజూవారి ౮ (బరీలో 

ఆశ్షే పుస్తకాలు లేను. వున్న ఆకొన్ని ఫున్తకాలయినా 

కులాసాకి చదువుకునే నవలలు. చేలను వొక తిమిళవిల్మే అజ 

మాయిహీ కింద నుంది. అతను ధరించిన బక్టులు దకిదంవోడుతూ 

వున్నవి. చేంసు గబులను మూసివ్రంచమనీ, ఎవరినీ లోనికి 
రానీయనద్దనీ మహో రాణి హుకూం జారీ చేసిందట! ముంచే 

నాకీ సంగతి తెలిసినవే, నే నింతిదూరం వచ్చేవాడినీకాను; 
లోనికి నెళ్ళవాడినీ కాను. 

పిళ్ళ అంశ అందరికి ఎంకో (చేవు; గౌరవం మహో 

రాణికి ఇంన్నీషు, కన్నడం, తెలుగు చక్కగా వచ్చును. 
ఈ మూడు భాషలలోనూ ధారాళంగా మాట్లాడగలదు; 

(వాయగలదు, ఆవిడ భాపాసంపన్న తకు మనదేశం గర్వించ 
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వచ్చును. ఆమెక అముదుగురు పిల్ల లు. సిరి కుటుంబం 

వర్గిల్లాలనీ, తేమ తల్లీ దం(డులవ లె, పిల్లలు కర్త (పతిష్టలు ఆగన్టించు 
కోవాలని నా కోరిక, 

ఈ మహారాజు చాలాకాలం (క్రితం క అక లాలో మర 

ణశించాడు. మా మహారాజూవారి భవనంలో అతవిధిగావుంటూ 
మందు పు ద్చుకునెవాడు, జబ్బు నిమ్మళించ లేదు. ఆయన మర 

ణించాడని ఒకనాడు మా నుహోరాడా వారిక్ బలీ గాంవచ్చింది. 

తన మితుని మరణవా ర్తవిని మహారాజావారు యెంతో విచా 
రించారు. ఆయనంశు యూయనశెంతో గారవం, 

తనభ ర్భ మరణానంతరం, మహారాణి, కలకత్తానుంచి 

వెళ్ళిపోవస్తూ తన కృతజ్ల తను మా మహాోరాజావారికి తెలియ 

చేయవలసినదిగా బొబూసాహౌబును కోరింది; ఆయన ఆవిధం 

గానే తెలియచేశారు. “కలక త్తానుంచి తమ స్వస్థలానికి బయలు 

-దేుతూ మికు తమ కృతజ్ఞ తను తెలియచేయవలసినదిగా 

మహారాణి అభ్యర్థించింది. తమభ ర్త తన అవసానదశలో మో 

బనలోొోనే వున్నందుకు, మహారాణికి కొంత ఊరటకలిగింది. 

ఇదివరకటివలనే, ఇప్పుడూ ఎప్పుడూ మన రెండు కుటుంచబాలకూ 

గల స్నేహం పర్థిల్లగలదని ఆమె ఆశిస్తున్న ది.” 

మహా రాణి వాక్యాలలోగల సౌహోర్షమునకు మా 

ముహారాజూవారు మిగుల ఆనందించారు, 

కీ శే మహారాజు వమంత చెప్పుకోతగ్గ ధీశాలీ, 
పండితుడూ కాడు. 

థీ థీ 4 
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మభూజియమును మూడ నెళ్ళితిని, అక్కడవున్న ఆఫీ 

ను వాలా మర్యాదస్థుడు. మ్యూ్యూజియములోని దంతప్రపని 

మిగుల బాగున్నది. విజయనగరం మహాలులో ఉన్న వాటికంకు 

యిక్కండిపే సొగసుగా కనబడుతున్న వి. 

థీ ఖీ థీ 

(బస్తో రాతిపలకను చక్కగా తుడిచి నీళ్ళతో కడగ 
వలను. కాగితమును నీటిలో ముంచి, పెకితీసి, శాననవు పలక 

మీద జాగ శ్తేగా నిండుగాపరిచి, (బవ్శో వా త్తవతెను. శాన 
నములోని అక్షరములు కాయితంమోద పడేవరకు (బష్తో 

అదవునలెను. నీళ్ళలో కాగితాన్ని ముంచేటప్పుడు దానిని 
టబ్బులో బాగుగా వుంచాలి, 

నౌకరు మొదట నాసిక్ శేపకును వుంచాడు. దానిపై 

(వింటెంగు జావరును పరిచాడు: నాయి. మోటుగా వుండి అక్ష 

రములు స్ఫుటముగా పడనష్పుడు, వొక సీసాలో దీపపుమసీ, 
యింకుపొడరూ వేసి సిరావల తయార యేట నీళ్ళుపోయాలి, 

"పేడ సై కొదికొదైిగా యో సిరాను చిముతూ మెల్లగా వాత్త 

వలను. అక్షరములు న్పష్టప జేవరకూ అలాగున యింకును 

పోస్తూనే వుండవలెను. 

ఏ అ © 4 © € 

ఈ వేళ సాయంకాలం రైలులో వొక పటాలం వెళ్ళీ 

పోతుండగా చూశాను, సిపాయిలను సాగనంవుటకు వారి 

బంధువులు వచ్చారు. బంధువులు, కుటుంబస్థులు మిగుల 

దుఃఖస్తూ వుండిరి. చాలా హృదయ విదారక మైన దృశ్యం, 
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సిపాయీలను యెక్కి.ంచుకొని రైలు బయలుదేరింది. ఇవతల 

నిలబడివున్న తమ ఆప్పులను, బంధువులను నైలు "పెళ్తైలలో 

నుండి తొంగి తొంగి చూస్తూ సిపాంయయాలు. జేబు రుమాళ్ళను 

ఉఊవుతూ వుండిరి |! 

x x x 

శ్రీ) క్యా వాలా మంచిమనివషీ్; బకరికి 

తనకు తెలిసిన విషయాలను చెప్పేందుకు, ఇతనగులవలన మరి 

మ. విషయాలను తెలుసుకునేందుకు సదాసంసిద్దులు, మని 

మీలో లేనిపోని నటన, భేషజమూ లేవు, 

కాని ఆయన యివాళ వస్తానని చెప్పి యింకారా లేదు. 

ఇక నాకు మిగిలినదల్లా నెంకయ్యగారి సాన్నిధ్యమే. ఈయ 
నకు నాపనిమోద (శ్రద్ద లేదు; సానుభూతీ వేను. ప్. యెదో 

పురావస్తు రత్యశాన్ర విషయాలలో ములిగి తెలివోతున్నట్టూ, 

తనశేమిో తీరిక లేనట్టూ (వవర్హ్రూడు, తనశ కి సానుర్భ్యాలను 

గురించి తానే కొంచెం గొప్పగా వొెగుడుకుంటూ, కాన్త 

యో (పదర్శిస్తూవుంటాడు, మనివికి యీసు లావు, 

రికార్డులు  చూస్తానయ్యా (బ్రహ్మ దేవుడా అంశ, అని 
చూడ్డానికే ఆయన నాకవకాశమోాయ లేదు. 

ఇ్రలియటుదొరగారి  తెలుగుశొనననంపుటి కావాలని 

అడిగితిని. హుల్టు దొరగారు వాటిని తీసుకు వెళ్ళి వుంటారని 

ఆయన సమాధానం, “బెజవాడ, నాదెండ్ల శాసనాల నొకసారి 

తిలకించమని” వెంకయ్యగారన్నాము. వాటిల్లో నాకు కావలసిన 

(ప్రధాన విషయా లేపి లేవు. సింగవంశవు శాసనాలను కానాలని 
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అడిగాను. “అవీ లేవు; వాక శేదోవుం శే, అది ఎడిటుచేయడాని 

కని కీల్లారనునొరకు పంపించాము.” ఈ రెండు శాసనాలు 
సూయిలులో కలవని నేనన్నాను. “తా ! అది పొరపాశు 

వుంటుంది [1 

మొదటి పదిరోజులు వెంకయంగానరు, డాక్టరు హూుల్లు 

దొరను పొగడడం తవ్పిలే, మారుమా కేమో పలక లేదు. ఆ పది 
రోజులూ పొగ డ్లలశోచే ఊసుపోయింది. “ఆయన గొప్ప 
సంస్కృతే పండితుడు, "రా జేం్యదచోళమి[తుడు గొప్పు సంస్కృత 

భాపూా పాండిత్యం కలవాడు కాదని హుల్లుదొర చెప్పినారు; 

సంస్కృతే (వాత పతులను గుంంచి భండార్క-ను (బాసిన నోట్సు” 

లలో కొన్ని దోషములున్న ఖు నను కని పెట్టాను. అయి తే 

నేనింకా నా సంస్కృత భా పా Soap వృద్దిచేసుకోవాలను 

కుంటున్నాను. చోళ రాజ రాజుకూ, త అక్క కుందన చేవికీ 

మధ్య కొంత సంభాషణను ఊహించి (వాయాలని నా అధి 

లాష,. రాజరాజు శ కి , సామర్ధ్యాలను, (పతిభను ఉగ్గడిస్తూ కొన్ని 

ee నకునగా (పచురిద్దామని తీలవోస్తున్నాను. ౫ ఇలాగ 

ఎంతో 'సేష్రు వెంకయ్యగారు (ప పనంగిస్తూ “కాలం వెళ్ళబుచ్చాకు. 

“తెలుగులో కొన్ని చార్మితకనాటకాలను నవలలను 

(వాయ తలపెట్టాను. అందుకోసం ఎట్టి విపతిప త్తిలేని దక్షిణ 

భారతదేశ చర్మిత నాకు అవసరం; నరియైన చార్మితకయితి 

వృత్తం, పథకం నా నాటకాలలో నవలలలో స్వీకరించాలని 

నా తలంపు” అన్నాను, తనకూ యిట్టి ఉజాహాక లదని వెంకయ్య 

గారు చెప్ఫారు, 
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కసా, గోదావరి జిల్లాలలకు సంబంధించిన శాసనాలను 

రికాగులను యూయవలసినదిగా వెంకయ్య గారిని చేను వచ్చిన 

రోజునే అడిగాను. కాని ఆయన నాకా సదుపాయం కలుగ 

జేయ లేదు. నాకు వున్న వ్యవధి చాలా తక్కువ. ఆ కాస 

మైమునీ వదో వొక నంభాపణలోనికి నన్ను దించుతూ ఆయన 

హరించి వేశాడు. కాలయాపన చేద్దామనే కాని నే నడిగిన 

చేవిుటో పరిశీలించి యిద్దామనే తలంప్ప నెంకయ్యగారిశే 

కోశానా లేకపోయెను! 

ఒక శాననంలోని ెలుగులిపిని పరిశీలిస్తూ కొన్ని 

మాటలకు అర్థం చెప్పవలసినదిగా ఆయన నన్ను కోరాడు, 

శాననపు లిపిని పోల్చుకోవడంలో ఆయనకు నాకు చేతనై నంత 

సహాయం చేశాను, 

* కరికాలచోళును అనేది వొక చికషదునామవనీ, 
దానిని అనేకులు ధరించారనీ శ్రీ) వెంకయ్య గారి జాహా, 

కావేరి నదిపై ఆనకట్ట, లేక వంతెన కట్టినది ఎవరో ఆయనకు 

తెలియదు. కరెకాళచోళుడు బహుశా యీ నదిపై కట్టలు 

% కీస్థుశేకిము 450 (పాంతంలో కావేరీనదీ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన 

వోళీ రాజు, చోళులు తమిళ్ దేశాన్ని యేలిన రాజులలో అత్యంత (పా-వీకులు, 

(పజలలోంచి ఉద్భవించి (పజల యోగ శ్షీమాని కై పాటుపడిన పరిపాలకులు, 

శె bu వీరికి ని పల్లవ సాామాజ్య సాపకులరును ఆనేక యుద్లములు 

జరిగినవి. ఉ శ్రర చేశస సంస్కృతిని సంస్కతభామను దక్షిణ జేళంలాో 

నెలకొల్ప (పయత్నించిన పల్టవరాజులలో (తిలోచన పల్లవుడు అగగణ్యుడు, 

ఈ [త్రిగోచన పల్లవున్సి కరిశాలవోళుడు ఓడేంచి “కా-ేరీనది ఆనకట్ట నిర్మాణ 

సందర్భంలో యితని చేత మట్టితకుం మూమిుంచాశని వొక పతీతి కలదు. 

కాశేరీ ముఖద్య్వారమునగల “కావేరీ వూంపట్లంి కరికాలచోళుని రాజధాని, 
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పోయించివుంబాడని ఆయన అభి పాయం, కరికాళ చోళుని 

గురించి ఆయన "*శేమో తెలియదు. స్థానిక ఛాసనాలు, దాఖ 

లాలు అంశే ఆయనకు విలువ లేదు. 

ఇ్రియటు తెలుగు శాననముల సంపుటి, యిలియబు 

వొరగామ ఆఫీసుకు సంపించివేశారు. ఈ శానననంపుటిని 

యెవరూ పరిశీలించిన్సు శోచదు. ఇందులో కొన్ని శాననము 
లలో దానముల (పన క్షి వున్నది. కాని, వాటి మూల (పతులు 

పోయినవి. రెండు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వము వసన 

వొక దానమునుగురించిన భోగట్టా యిందు కలవు. బహుశా 

యిని (పకి పమయి వుంటుంది. 

నాకు కొన్ని వేడ్చ్, (బమ్లూ కావలసివుంది. ఆయన 

వీటిని ఆర రరిచ్చి తెప్పించి నా కీయగలడు గాని అలా చేయ 

"లేదు. డాక slog ర దొరకు (వాసి తెక్పించుకోవలసిందిగా 

"చెప్పాడు. అక్కడి ఆఫీసులో కూచుని నేను సేకరించిన భోగ 

టాను యెంతమాతే మూ (పచురించవద్దని నెంకయ్యగారు నన్ను 

కోరారు, కారణం పుట్టు గొరగారి అనువుతి లేనిదే నకళ్లూ 

అవీ ఆయన నా కిచ్చారట. డాక్టరుగారు. (వివి లేజిలీవుమిద 
"బెంగుళూరులో వున్నారాయె! కొన్ని శాననపు నమూనాలకు, 

న. యొుత్తవలెనని నేను అనుకున్నాను. దానికికూడా 

ఆ నగర (పాచీ వన య చ ee తెలుగుదేశం లో వివిధ 
స్త రేనాకి ోేశులు ఇలనాటి చోడులు తదితరులందరు 

కరికాలచోళుని తమ వంశక గగా అ ఏంచారుు. పాల్కురికి సోమనాథుడు, 

తన నవనాథ దరిత్రలోన్యు తక్క_న తవ “నిర్వచనో త్సృర రామాయణములోనూ 
ఇతనిని గురించి (పుస్మావించారు, 



ర్ డె రీలు 
నాట 

హుల్లునొర అంగీకారం అవనరముట ! రాసిన ఉత్తరాలకు 

సమాధానమిచ్చే అలవాటు హుల్ల్పుదో "రకు సుర గా భార ణంగా 

లేదు. “ఇ చేవిటండీ నెంకయ్నగారూ” ఆయన *నొరకు పరాకు 

లావండి ! గడియకోలాగ వుంటాడు. నేనేం చేయను” అని 
సమాధానం, డాక్టరు హుల్పు స్వఫావ మేమిటో ఈయనకి 

తెలియదు. వొౌరికు దూర(పయాణాలం కే యిష్టం లేదు. 

కమాను వెళ్ళడమం టే తళ చేసిన, 

“పోనీ సూయిలుదొర నంఖృటాలు వొకసారి మాడ 
నిద్దురూ” అని అడిగాను. అవి యేమిటో ఆయనకు తెలియదు! 

“నే గవర్నమెంటు యీ మధ్యనే సేకరించిన శాన 
నాలూ దాసిమోద, (బాసిన నోట్పూ, వుం శు యియ్యండ్” 

ఇదీ ఆయనకు తెలియదు. “బహుశా “రాను గారు 

పట్టుకుపోయి వుంటా నేమోనండి అని సమాధానం. 

“కనుకోో_ లేక పోయారామరి ? ” 

“కనుక్కున్నా నండి. రావుగారి అసిస్తెంబు నడిగి తే 

అవి తన ఆఫీసులో లేవన్నాశూ [* 

రావుగారు పండితుడుకాడనీ, ఆయనచేసే పనల్లా భవనం 

జాగ త్తగా వుంచడమనీ, శాసనాలను చెడిపోకుండా కాపాడడ 

మనీ మిస్ఫరు కుయిటుగారు యిదివర కొకసారి నాతో చెప్పారు. 
నశకుశాొనికి శ్వా స్త్రీయపగ్ధతుల (పకారం 'కార్యభా రాన్ని 

నిర్వహించడం చాత కాదట, మనిషికి శా స్రీయపద్దతుల ఆలోచ 
నల కంకు ఊహాగానం విపరీతమట. ఆయన “జానపద చరిత 

శేవలం ఊహాగానం. ఇలాటి కేవల జాహాల్తపె రచించిన 
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(గంధంవల్ల యెట్టి (పయోజనమూ లేదు, శా స్ర్రీయ పద్దతులు 
వొదిలిపెట్టి ఊహలతో పరిశోధనలను సాగించడంవల్ల లాభం 
కనివించదు, 

ఆఫ్సులో భోగట్టా సంపాదించడం (బహాండం. ఆ 

మాటా యీవాటా చెప్పి, కేవలం యు క్లిగానూ, పచేపచే 

నొక్కి నొక్కి. (పశ్నిస్తూ వొ త్తిడిచేయడంవల్లనూ ఎలాగా తేనేం, 
కొంత నమాచారం సంపాదించగలిగాను. 

* కోేట-రాజులనుగురించి నెక్ మద్ద గోరి శిబోూ జెలి 

యదు. 4 రాజమహేందవరపు కెడ్డిరాజులు ఏియ్యంనల్ల కాక 
Co న్ా 

శీనలం కొండవీటి రెడ్డిరాజులను జయించి రాజ్యాన్ని స్థాపించా 

రని ఆయన ఊహా. ఈ విషయంలో (శ్రీ) ఏీశేశలింగం పంతులు 
గారి అభి పాయ మే నిజమైనదని ఆయన భావం, రాజమ హాంద 

వరపు రెడ్డిరాజులు కోమటి చేమారెడ్డిశో యుద్ధంసలిపినమూట 
నిజమే; 

ష్య చాళుక్య రాజ్య పతేనానంతరం గుంటూరు జిల్లా ధరణికోట 

(పాంతాన్నిి పరిపాలించిన మాండలికి|పభు వులు, తరువాతే కొంతే కొలానకో 

వీరు కాకతీయ సా మాజ్యానికి సామంతరాజులు గా మారిపోయి నారు, 

+ కొండవీటి రెడ్డిరాజుల్లో అత్యంత విలాసపురుషు_డైన కుమారగిరి రెడ్డి 

తన బొవమరడి కాటయ వేమా రెడ్డికి రాజమ"హేందవర రాజ్యాన్ని బహూక 

రించాడు, కుమార గిరి రెడ్డ అనంతరం కొండవీటిరాజ్యూన్ని పరిపాలించిన 

కోమటి వేమా రెడ్డిక్కి రాజమహేెందవరాన్ని పాలించిన కాటయ వేమా రెడ్డికి 
అస యుద్ధాలు జరిగాయి, 
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* (ఆపతి, *ీమహామండలేశంర” అనే బిరుదు వహీం 

చుటకు కారణమేమి ? చోళులు అనంతరం, కాకతీయులు పరా 

(కమవంతులయిరని,  (ప్రసిద్దికెక్కి-రని _వెంకయ్యగారికి తెలి 
యదు. “ఇటీవలనే ఇండియను ఆంటిక్యరి వాలూ్య్య ములో 

తూర్పు చాళుక్యల పై ఫీటునొర వ్యానం (వాసిరిగడా ? సాగి 
నంశస్థులనుగురించి మ శేమైనా భోగట్టా తెలుసునా?” 

“ఉహుం!” 

విజయనగర పరిపాలకులలో ఆఖరివాడు (శ్రీకృష్ణ చేవ 

రాయలు. ఆయన తరువాత వచ్చిన "రాజులు కన్ని (గామా 

లను మా(తమే యేలినప్పటికీ తాము మహాచ్మక వర్తులమని 

(పకటించుకొన్నారు. 

పరిశోధనకు తెలుగు అసిస్తంటు నొకరిని నియామకం 

చేయవలెనని ఇందుకు (శ్రీ గిడుగు రామమూ 8 పంతులును 
సియమించవ లఅనసి హుష్ట్పుదోొర "మొదట అభ బాయపడ్డాడు. 

కాని ఆంధ దేశంలో పరిశోధించవలసిన శాననాలు మిక్కు-ట 

ముగా లేవని భావించి (శ్రీకృష్ణ శాశ్ర్రిగారిని తరువాత నియ 
ముంచాడు. 

నా కే ఆశలూ లేవు; నాకు వి శాంతి కావాలి, నావాత్మె 

కృవ్.ని, కొనసాగించడ మొకకు నా ఆశయం. అయితే 

ఈ కాకతీయ గణపతిదేవుడు. ఇతడు కాకతీయ రాజ్యాన్ని విస్తరింప 

చేసి సమగ్రాంధ్ర దేశాన్ని పరిపాలిం-చాడు.ఆనేకి మంది మండ లేశ్వరులు యితనికి 

సామంతులు. వివిధ మండలేశ్వగులమై చక్రివర్థిత్యమును వహించి అందుకు 

చిహ్నముగా కాకతీయ గణపతిదేశుడు “మహామండ శేశ్వరి  బిరుదమును 

వహించాడు. 

8 
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సాహిత్య రచనను నేను సర్వన్వతం(తుడుగా వుంటూ సాగించ 

వలెనని నా అభిమతం, 

సర్కు్యులను రివోస్టు లనుగురించి మూ్య్యూజయములో మీచా 

రణ చేశాను. ఎన్మగాఫియోా. ఇండి కాలో (సచుకింపబడేవాటికి 

వీకే అయిదు రూపాయల చొప్పున యిసారట, ఆయన శాసన 

పరిశోధక డిపాస్ట్రమెంిలో ఉద్యోగానికి దరఖాస్తుపెట్టాడట. 
గసో దరఖాస్తుమాద ఏమి రిమాఘ్ము-లు కానన సొల్లు 

దొర! గ వన్న మెంటు నా జీతం బాచ్చించింది. ఇప్పుడు ఇంతకు 

వంద లిసున్నారు, ముందుముందు ౫౦డువందల యోాళి దా కా 

-పనుగుతుందిల 

అచ హన మా సమాడ్ ఈ హుల్సుది ర్ పెన్ప fo LOTR న. (శ్రినివా 

సయ్యంగాగు చెప్పారు. ఈ పదవిని సె నెం చేయవలసిందిగా 

ఆయన దరఖాస్తు పెట్టాడట. లేకపోతే సెస్టనై నా యిన్యం 
డస్నాడట. ఇంతవరకూ (పభుత్వం యించకు నమాధానం 

చెప్ప లేదు. అతనీ పదవిలో వుండేది లేనిదీ అతినుచేసే పనిని 

బట్టీ వుంటుందని (ప్రభుత్యం ఆయనకు సూచిస్తున్న గుంది. అందు కె 

దొర వీిిషనుమోద యమో మాట్లాడ లేదు. 

పినవిరన్న, అప్పన్న మం గులనుగురించి కొంత భోగట్టా 

చెప్పనల్పిందిగా నన్ను ఆయనకోరాడు. న రేన నిఅం తా చెప్పాను, 

7 ఏ(పియల్, ఆదివారం : 

సైలు బెంగుళూరునుంచి మ్మ దాసు వచ్చేసరికి యింకా 

భళ్ళున తెల్లవార లేదు, సెం్మటలు స్టేషనులో కాఫ్ తాగాను. 

"స్పెన్సకు పహూోటలునుంచి క్పాలిఫోనుచే స్లిని. శా సెంటలాఫీసు 
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ద దా. రాద దాదా ద దానాల దాదా లా. 

నుండి ఏమో (ప్రత్యుత్తరం రాలేదు. ఇంకా బాగా జెల్ల వారక 

పోవడంవలన ఆఫ్సీసుకు ఎవరూ రా లేదనుకుంటాను. ఇంత'వెగరం 

బననుంచి స్రవనుకు బండవచ్చే సాధన మేమో లేను. ణా 

యింటికిపోవడం మంచిదని, వొక గ్యరపుబండిని కుదుర్చు 

కున్నాను. తీరా గ్మరపుబం॥ కర అవతలవున్న 

సారం వ బండ్ అడి వేశాడు, '“ఎందుకాపావం పీ 

“ప్యాసు చమూపించివున్నా డు, 

“లగేజీని ప్లాబుఫారం అవతలకు వాళ్ళు పోనిచ్చారుకదా, 

మధ్యన ర్ అభ్యంతర మేమిటి ₹” అని (పక్ని ంచాను, 

“వాళ్ళు పోసిచ్చారు కళ; మిమ్మల్ని నను పు 

కున్నాను 1” 

“నువ్వు ప్ఫుకుందుకు నేనేం నేరం చేయలే చే +” 

“నేరస్థులు "తాము 'నేరంచేసిన్సు ఎక్క-డై నా వొప్పు 

కుంటారా సార్ ౪ 

ఈ గలాథా అంతా మాసి బండీవాడు “బేడకానాకటి 

డిమొహోన పారేయండి ! నోము కకిడుతుంది'ని గోసాయి 

చిట్కా ఉప చేనీంవాడు, 

“ జడ కాదు; వాడికొక్క_ ఠోళభీకాడా యిన్యను; ఈ 

నపషభిపులు నొదగ్గర పనికిరాను. పద, నెనక్కి.! బండి తిప్పు” 

అన్నాను. తన మంతం పా ేట్టు లేదని (గ్రహించాడు కాబో 

లును సార్టెంయు, మరి మారుమాటాడకుండా మా బండిని 

ముందుకు పోనిచ్చాణు! 

x వ న 
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బెంగుళూరులో నాయుడిగారి బంధువులు న న్నెంతో 

ఆదరించి గారవమర్యాదలను కొనపరచినారు. బెంగుళూరు 

మనుష్యులు వాలా నాగరికులు; మర్యాదిస్థులు; అందరూ 

నన్ను ఎంతో మన్నన చేశావ, 

ఖీ థీ ¢ 

(గ్ గ్రినివాసాచారిగారు మాకొక ముచ్చటను చెప్పారు. 

భొమ్న్మాడి (గామంలో ఆయన (పవంర్తించిన విధం, ఆయన 

వ్య క్షి గ ౦ వానికి తగినట్టు లేదని నా అఫ్మిపాయం, 

థి ( ( 

లా కా లేజీ విద్యార్థులు యేక్చరస్తున్న నమా వేశొనికి 

రావలసినదని (శ్రీ౦ివానాచారిగారికిి  మ్మితుడు సుంద రావు 
పంతులు వొక ఆహో నాన్ని పంపించాడు. బి. యల్, డి గీ 

పరీక్షలో ఎన్నికైన మార్కులతో ఉశత్తీప్టలైన * (శ్రీవేపా 
రా మేశపంతులును అభినందిస్తూ వొక వెండికప్పును బహూక 

ఏెంచవలెననసి లా కా లేజీ విద్యాస్థలు యీ సమావేశాన్ని 

ఏర్పాటు చేశారు. నేను బెంగుళూరునుంచి తిరిగి వచ్చి 
నట్టయితే, నన్నుకూడా నెంట తీసుకురావలసినదని మరీమరీ 

నాతో చెప్పవలసిన ద ని సుంద్భరావుగారు, (శ్రీనివాసా 
చారిగారికి చీటీ పంవీనాడు. నాకు సభకు వెళ్ళడానికి 

బడలికగా వున్నమాట నిజమే కాని, వెళ్ళకపోతే నాకు 
వారిపై సానుభూతిలేదని దురభి పాయపడశతారని నేనూ 
వ. ల దా ల దాతా ద న... లాలా 

జ్య 9 ఆ % ws 'న్యాయవాది, విశాఖపట్టణంలో 1898 లో (సొక్టీను, 

సదనంతరం మదాసు, 1920-85 హాకోేర్లు జడి పదవి, 
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హాజరై తిని, మిత్రుడుసుంద్భ రావుకు నాలెక్చను చదివి 

ఏఏపించాను. ఆయన నమావేశఫు ఉగ్రేశాన్ని నాకు తెలియ 
చేయగా చేను చెప్పాను; దీనిని పెద్ద ఆర్భాటంగానూూ, 

గోరంతలు ఫొండంతలుగానూ (పదర్శించినట్టయి బే “తెలుగు 

వాళ్ళు బాలా నెనకబడి వుండడంవల్ల యా విజయాన్ని ౦త 

ఘనంగా చెప్పుకుంటున్నా రని యిక్క-డివాళ్ళు అనుకుంటారు, 

పరీక్షలో చక్కగా ప్యానయిన అభ్యర్థిని అన్నివిధాలా (పోత్స 

హీంచవలసించే; కాని ఆ అభ్యర్థికి సహజంగా మనో చౌర్చల్యం 
వుండివున్నట్లయి లే మిత్రుల లేనిపోని పొగ డ్దలవల్ల అతనికి 
అనవసర భేషజం కొత్తగా వస్తుంది. అతని జీవితం మున్నుందు 
వీఫలమవుతుంది. ఇందుకు మ్మితులు అనుసరించిన మాన్షాలే 
కారణం కావచ్చును. విద్యావంతులమని చెప్పుకునే మన 
స్వ దేశీయులకు లేసివోని అతిశయం, నటన, భేషజం పరిషాటి 

అయిపోతున్న వి. ఇవి, వారికి మానసికమైన వొక అత్యవసర 

గుణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ దుగ్గుణాలను యెంత "వేగిరంగా 

'మొగ్గలో తుంచితే అంత మంచిది. దక్షిణ చేశంలో వాండిత్య 

మనేది ఉపకారానికి బదులు, అపకారం చేసోంది. ఇది ఎంతో 
హానికరంగా పరిణమిసోంది. కాస్తో కూస్తో పాండ్తిత్యముం శే 

వాలును; లేదా అతను తగువ్యూతప్రు ఘనతను సాధిస్మేచాలు, 
ఇక మనవాళ్ళు అచేపనిగ అతన్నికీ రించడానికి యెగపడతారు. 
అతన్నొ క మ ఆదర్శప్రుకముషునిగా” న్రాఘిస్తూ అతని అధి 
మూనులు వింజామరలు పీస్తూ పొద్దుపుచ్చు తారు, అంతటితో 

ఆయన తనను తాను అభివృద్ధి చేసుకుందుకు యమ్మాతమూ 

(పసయల్నించడు. ఆయన అభిమానులు ఆయనలో వుండ 
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సుగుణాలను కాక దుష్పుణాలను అనుకరిసారు. ఈ సందర్భంలో 

(నీ వీశేశలింగంగారి అనుచరులను వొక ఉదాహరణగా పేర్కొన 
వచ్చును, 

అయితే (కీ చేపా రామేశంపంతులు శోపజ పముడుకాడు. 
అందుకు నాకెంతో ఆనందంగావుంది. ఆయన సిర్పహమాటి. 
నిష్కర్షగా, బాదగా మూటా ద తొడు వుపవిలో దాపరికం 

వమో లేదు. ఈ సుగుణం సాధారణంగా మసలభో బాలామ .దికి 

మృగ్యం. వినయసంఒజన్నుడు. ఆయన తన విద్యా జీవిత 

ఆదన్మాలను, తన ఉపజను, శ్థిసామర్థ్యాల లోతుపాతులను 

నరిగ్లా అంచనా వేసుకుని నగుచుకున్నట్టయి తే, యొంనో మేలు 
సిది స్తుంది. ఆయన భవిష్యశ్తులో చక్కగా రాణించగలడ'నే 
ఇవి = 

నా నమ్మకం. అయితే యీ రొడరప (పస్తుతం మున మద 

రాసు కేసులని చెప్పబడేవాకి *ఘనతిను వోలీవుండదనే ఆశి 

స్తున్నాను. 

ఈ అభినందన సభకు అధ్య మైతే వహంచనలపినదిగా 

-మొదటనన్ను కోరనలెనని అనుకున్నారట. కాని నేను బెంగ 
< హాన్ ల్లీ , భూరులో వున్నట్టు లెలిసినమోదట, (6 (గ్రరాములుగారిని అధ్య 

క్షులుగా వుృండవలసినదని అక హాలు: (శిరాములుగా రు 

వి.వ., వి. యల్., హాకోములో (పాసు చేస్తున్నాను. మచిలీ 
a 6 ర వి 

పటంజిలా నివాసి. 
to na) 

మోాటింగునాడు నేను వేసుకున్న దుస్తులు చాలా అంద 
వికారంగా న్రృండెను; మోటింగుకు వెళ్ళి కుర్చీలో రూచ్రనీ 

కూర్చొనగానే, అధ్యక్షులు నా దగ్గరకువచ్చి “ఈ సమావేశా 
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నికి అధ్యక్షత వహించే అసలు ఎవరైనా వున్నారా అంకు 

వారు తమరే!” అన్నా సు, 

అధ్యతత వహంచడవమునే చికాకు కలిగించే ణాధ్యత 

తప్పిపోయినందుకు భగవంతుల్లి అఫినందెంవాను. సుంద రావు 

పంతులు ఉపన్యాస రణి యేమో భా లేదు. మాటలతీళు, 

సిలుపులు సుద్గ్గం. పగ జ్ఞలు లావు. ఈ పెగ డ్గలు పింకు 

మహో కి సైతం తలతిరిగిపోతుండి ! ఇక స్యుబహ్మణ్యంగారు, 

సుంద( రావుపంతులుక న్న యీడాకులు ముక్కు_వే చదివాడు. 

ఉపన్యాసధోరణి బాగున్నదికాని విషయం పొడుగా వుంది. ఉప 

న్యాసాలను కావించడమచేది ఆధుసికనాగరికత శెచ్చి పెట్టిన 

దోపాలలో ఎ "కటివలె కనిపిస్తున్నది. మంచి ఉపన్యానమంత 

చక్క-నిదీలేదు; వెళ్త ఉపన్యాసమంతి దుర్భరమైనదీ 

లేదు. కాని చాలా మట. విసుగె సించేవిగా నే వుంటు 

న్నాయి. ఈ పొగల వలన  రామేశంబంతులు భేషజా 

న్నలవరు'చుకుం కు, అలాగ అలవర్చుకోడనే భావిస్తాను, ఇఅూాసీక 

మన మతు లే కారణం. _ నేసినంగతి సుంద రావుజంతులుకు 

తెలియశెప్పాను. ఈ సమావేశానః నేనే అఫ్యక్షతవహించి 

నున్నటబ్లయి తే, అసలు విషయాలను సక్క_దారులకు వోనిచ్చె 

వాడినికాను. సరియిన మార్లమేదో వివరించి చూపించి 

వుండేవార్లి. 

చేను, ఇంటికి వెళ్ళేముందు రామేగింపంతులును కలుసు 

కుస అతని లోతుపాతులను (గహించాలి. 

నే నాయన్ని ఒకరోజున వించుకురవుని ఆసో5ంచాను,. 

కాని ఆయన యొందువబ్లనో రాలేను. సుంద, రావుపంతులూ, 



గురజాడ రచనలు G4 
న. బాత ద దు మట నలా జాతా నా రా రాదా ద అఆలు లాలా జాలా 

కవిమ్మితుడూ వచ్చారు. కవిగారు తన నవల అరనై చేజీలు 

చదివి విసిపించారు. 

నమా వేశంనాడు, (శీనివాసాచారిగారు నభలో గానం 

చేశారు. సమావేశానంతరం, మేడమిోద వెన్నెట్లో మరికొంత 

సేపు కొన్ని కృతులను పాడారు, శ్ర యుల విద్యానమస్యను 

గురించి వెంకటపతిరాజుగారితో పొంత సేపు సం పదించితిని. 

4 4 4 

మదరాసులో పకోడిలు బహురకుచిగా వుంటాయి. 

అన్నకు యింతసేపూ యీ విషయమే మరి 

చాను. ఈవేళ (టిప్టిశేను నెళశ్ళడమే ఎంతో కష్టమెపోయింది. 
జననమూహంణో దారి అంతా (కిక్కారిసిపోయింది. ఇసక వే స్తే 

రాలని (పజ. అకువ గ్లిమారు ఉత్పనం జరుగుతూవుండెను. 

వచ్చిన జనంలో మూాడదగిన చక్కనిమొహం వొకటీ కనబడ 

లేదు. (స్రైలుకూడా అందంగా కనిపించ లేదు. 

10 వపియలు, బుధవారం : 

స్కూ_లాఫ్ ఆత్స్స్కు వెళ్ళి తిని, పచ్చయ్యప్ప కాలేజీకి 

అక్కడనుంచి బ్యాంకుకు పోతిని. బాలస్యామినాయుడుగారి వద్ద 

నుంచి తీసుకున్న చెక్ట మార్చుకుని నూట ఎనై రూపాయలు 
తీసుకుంటిని. అటుపిమ్మట మళ్లీ కాలేజీకి కాలేజీనుంచి ఓరి 
యంటలు లై (బరీకి వెళ్ళాను, అక్క_డ నా పెన్సిల్ పోయింది. 

చెప్పిన (పకారం ఆ విద్యార్థి అక్క_డకు వచ్చాడు. నా నల 

హోను తప్పక పొటిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. 
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11 వపియల్, లన్ని ఎవారం ; 

దళసరైన ఎరుఫు మొరాకోలెదను బైండు కాపీలు 
పన్నెండు కావాలని (శ్రిసూర్యనా రాయణగారు చెప్పగా 

విన్నాను. మిగిలినవి వివిధరంగులవి. నలుపు, ఆ కాశప్రురంగు, ఆకు 

పచ్చ, డాదా, “త్వరగా వాటిని పంపించేటట్టు చూడండి. వఏఎరు 

వద్దనుంచి ఫొబో, గాఫ్రులు తీసుకోండి. యింకా సాచ్చుకావా 

లంకే ఆర్గరివ్యండి. జాగ్త్తనా పుస్తకాలకు పంపమని పీలరు 

అండ్ కో, కు తెలపండి. పదిలంగా పేక్ చేసి, వీళు వేసి నంత 

శాలుచేసి క్టుదిట్టంగా పంపించేట్టు యేర్పాటు చేయమనండి.” 

12 వృపియల్, శుక్రవారం ; 

అడి రాలిటీ వాసువో ఇవాళ గానసభ, త్యాగయ 

గారి శిష్యుడు, శతేవృద్ధు రమ్యంగా కొన్ని కృతులను పాడారు, 

వ్ నృద్దు లే అయినా చాలా ఆనందంగానూ, కులాసాగానూ 

వున్నాను, మిగుల ఈ త్పాహా, ఉల్లాసంగా నాజూకుగా 

కనిపించారు. (త్రీనివాసాచాకిగారు తమతో నగరాజారాను, 
రామచంద్రం, సాహేబు మరికౌందరను గాననభకు తీయు 
వచ్చారు, 

18 ఏ(పియల్ , శనివారం : 

ఒకరోజున (శ్రీనివాసాచారి గారిని వారిబసలో కల్యాణ 

రామయ్యను కలుసుకుని నాటక (సదర్శనాలను గురించీ, రంగ 

భూమిని గురించి కొంచెంసేపు ముచ్చటించినాడట ! ఆనాడు 

తాము ( పదర్శిస్తున్న నాటకాన్ని. చూడరమ్సని ఆహోంసెంచగా 

స్టీనివాసావారిగారు.. నేను వూళ్ళో లేకపోవడంవల్లనూూ, 

9 
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ఆయనకు తదితరపనులు వుండడంవల్ల నూ నాటకానకు వెళ్ళలేక 

పోయినారట. ఈవేళ వస్తామని క ల్యాణరామయ్యరుకు వాగ్దానం: 

చేశారు. వాగ్దానం చెల్లించుకుందుకు మేం (పదర్శనానికి చూడ 

వెళ్ళాము, దారిలో శ్రీ) సూర్యనారాయణ పంతులునూ, 

మాకవిమ్మితున్తే కలుసుకుని వారినికాడా 'నెంటళీసుకు వెళ్ళాం; 
(పదర్శనం యేమో బాగుండలేదు. పోలు నిండ లేదు. నాటక 

(పదర్శనం జరుగుతున్న స్థలం బానుహోలు; హోలులో చాలా 

కుర్చీలు ఖాలిగానే పడివున్నవి. టిక్కెట్ల శేట్లు రెండు; రూపా 
యిన్నర, రూపాయి; నేట్లు తక్కువగా లేకపోవడంవల్ల (చేక్షు 

కులు పల్చబడివుంటారు. 

హోలులో చూడదగిన ఆన క్రి కలిగించే దృశ్యం 

* ఆనరబుల్ శంకరనాయరుగారి కోటుంబం.  మొదటివరనలో 

ఒక పెద్ద 'బెంచీమోద ఆయన కుటుంబీకులు శీవిణీ వేసుకు కూర్చు 
న్నారు. నలుగురు కూ-చోదగిన బెంచీ; కూచున్న న్ర్రీలలో 
ఒకావిడ అందరికంకు వయసులో పెద్ద. స్థూలకాయం, మనిషీ. 

నాజూకుగానే వుంది. వొళ్ళో విడ్ణణి పండుకో బ్క్యెకుని పహోయిగా 

కూర్చున్నది. ఆవిడ (పక్కనే యింఫొకామె, వయస్సులో 

కొంచెం చిన్న చే, చతికిలబడింది. తరువాత కూర్చున్నా మె 

ఇ 1897 లో ఆమరావతి కాంగ్రైాసున కధ్యక్షత వహించిన (పసిద్గుడు. 

కొంతకాలము మదాసు మోకోర్టు జడ్జీ పదవిని అలంకరించినవాడు. 1915 లో 
భారత పభుత్వ కార్యనిర్వావాక సభ్యుడు, 1919లో పంజాబ్లో నైనిక 

(పభుత్వమును |పతిఘటిస్తూ తన ఉన్నతో ద్యోగానికి రాజీనామా యిచ్చాడు. 
“గాంధీజీ _ అరాచకము” అనే (గంధ రచయిత, పంజాబ్ 'లెస్టీనెంటు గవ 

ర్నరు సర్క్ మైెకేలు ఒడయరు ఈయనవై మాననస్ట్రపు చావాతలేగా శంకరన్ 
నాయర్ మూడులక్షల రూపొయలను ఇెల్లించవలసి వచ్చింది, 
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ద అదలా దా దాతల. అలనయానా నా ద. నా దనన చనా. దాదా హ్ ఆము మమమ పనా నా పమ 

అందరికంచు చిన్నపిల్ల. మళయాళీ పద్దతిలో చక్కని 

చీరలు ధరించారు. దుస్తులు చాలా ఖరీదైనవే, ధరిం 

చిన నగలుసైతం ఎంకో విలువైనవి; అలంకరణ 

ఎబ్బెట్టుగా లేదు. మధ్యన కూర్చున్న _ ఆవిడచెవులకు కుట్టు 
పోగులు లేవు. కాని మిగిలిన యిద్దరి చెవులకూ ఎన్నో 

పోగులు. చమూడడానికంత నాజూకుగా లేవు. చెవులకున్న 

పోగులు చాలా వలంగానున్నవి. స్ర్రీలను, వారి ఆచార 
పద్ధతులనుంచి మళ్ళించడం కష్ట మేకాని, చెవులకు అన్నేసి 

కుట్టుపోగులు, ఆభరణాలు పెట్టుకోవడమచే అలవాటును 

మాన్చించవలసివుంది. ఈ కాలంలోకూడా యీ అలనా 

శుమిటో! ఈ పద్ధతులను త్యజించవలసినదిగా గట్టి కష్. 

చేయాలి. వారిలో అందరికంకే చిన్నపిల్ల చాలా బక్కపల్చగా 
వున్నది. కళ్ళు చేపకన్నులను పోలివున్న వి. 

నాటక(పదర్శనం పొడుగావుంది. దీనిని యీ మహిళలు 

ఏవిధంగా అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తున్నా రో గమనిద్రామని నాకు 

కుతూహలం కలిగింది. చిన్నపిల్ల అమాయిక. ఎంతో వినయ 
విధయతలుగలపిల్ల వలె పొడక ట్లింది. రంగభూమిమిద వొక 

అసంబద్ధ నన్ని వేశం తరువాత యింకొకటి అలాగన (పదర్శింప 

బడుతూ నేనున్నది. ఈ అసనంబద్దసన్ని వేశాలను, దృశ్యాలను, 

నటననుచూసి యీ చిన్నపిల్ల వవిధంగా భావిస్తున్నది, (పతి 

చలిస్తున్న దీ గమనించవలెనని (పయత్నించాను. 

వీనులు పొడుగావున్నాయి. తెరగుడ్డలు మరీఅసహ్నం* 

అభినయం! దానిని యమనాలో నాశే బోధపడడం లేదు. 
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ఈ దుర్భర పరిస్థితిని వర్ణించడానికి. తగిన విశేషణం భాషళో 

అనోచరం, 

'మొట్ర మొదట అనసూయా, (వీయంవదల సంగటి, 

"తాటకిలాటి శరీరాలు; వెప్ప లేనంత మోటుతనం. అనాగరకత 

పాచ్చు. నాగసైన లాలిత్యంగల శకుంతల చెలిక బాటుగా ప్కు 

తయారయినాను. సున్నితమైన హృదయభావాలనూ, మాగ్గన 

మైన అభి. పాయాలనూ గీవినీ హుందాతనాన్ని కలిగివున్న చెలి 

క జెల వేవాలు యీ'కోమలాంగులూు వే స్టే నాటకం ఎలాగున 

వుండవలనో ఆలాగునే వున్నది ! 

సకుంతల వాత ధరించిన కల్యాణ శ్రామయ కన్య 

వలె కనిపించకపోలేమానె ! మంచి నడివయస్సు లోవున్న 
గ్ర్రీవలె చూపరులకు దిగ్భా)ంతి కలిగించాడు. అతని ముఖ 
లక్షణాలు అతనికే లొంగకుండెను, గుండసి కన్నులు. "'మొహ+ 

నకు అపికించిన్ను 'పెవ్యగున్తు; త, కున్నట్టు మోదరకు 

యెకొ_చ్చినట్లు వున్నవి. కోపమూ, చికాకూ, రుసరుసలు 

బహుశా ఏదో అవ్య క్షమయిన అనుకంపమూ తవ్పిలే అతిని 
నేత్రాలు మరొకభావాన్ని అభివ్య క్రీకరింపడాలవు, మర్యాద, 

లజ్జ, (పేమ, గౌరవము, వినయనీలత, విచారము, విపాదము 

మొదలై న ఉదా శ్తభావాలను వ్య క్తీకరించుటకు అతని కన్నుల 

తీరు సరిపడదు. ఈ గుణములేపీ అతని నే తాలలో మచ్చు 

కైనా కానరావు. భావ్యపకటనకుగల యోజన అతని కనులకు 

మృగ్యం; నుదురు కిందకు అణిగి పోయివుంది; చిన్నది; లొత్త, 

చివరిభాగాలు మరీ చిన్నవి. కనుబొమలు వొకతీకున లేవు. 
పెదివులు సన్నసివీకావు, పోనీ కుదురుగ వున్నట్టూ కనిపించవు, 
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మోది పెదవి గుండన. పెదాలూ నోరూ ముందుకు పందెం 

"వేసుకున్న్ట్టు తోసుకవచ్చాయి. _సనములు చాలా పెద్దవి. 

పాపం అతను వాటిని సరిగ్గా అమఘ్బుకో లేదు. అయ్యరు ఆకా 

రాపికి సంబంధించినంతవరకూ యివీ విశేహాలు; ఇక అతని 

వాచికం నంగతి. నోరుశోరచి అతను మాట్లాడబో యేసరికి 

సఏయీటరు విడచి నెళ్ళివోదామన్నంత  దుర్భరమనిపించింది. 

గగంచుక విం కే కప్పలు బెక జెకలాడిన శు; ఎంతెపెఖుసు!' మగ 

సూారికంర మసి యగ శతెలిపెపోతున్న ది, సంగీత వాయిద్యాలు 

మహా భయంకరం; మాగ్లవం వినరంత లేదు. కర్తకరోర మైన 

సంగీతం! ఈ దుస్పహమైన దిక్కుమాలిన సంగీతాన్ని అతను 

యెందుకు మానుకోడు? ఉహు! అలాగ వినిపించి ( పతుకులను 

రంఇంపచేయయూలనే అతని అభిమతం ! 

ఈ మదరానీలు కల్యాణరామయ్యకు చీకు చెవి తే ఫాంగి 

పోతా; ఉబ్బితబ్బిబ్బవు తాను. బాగు లేదన్న వాళ్ళకు బహ్ా 

పా రమే. ఇతథకు మంచి వ్యాపారస్థుడు. ముందుగా తాను 

నెళ్ళే స్థలములలో తగ్గు మనుష్యులను కలుసుకుని వారిని 

ఆశ మించి ఆదరణ నంపాదించు తౌడు. చెన్న పట్టం విడిచి 

దక్షి ణానికిపోతూనవ్రుంశే యితని (పసిద్ధి మరీ ఎక్స వగాకనివిస్తుంది. 

దీసినిబ్బి మదరానీలకు “విచత్షణి, సరియైన విలువలను పోల్చు 

కునే దృ లేదని తేలుతున్న ది. విజయనగరంజట్టు నాటకము 

లలో అభినయం యింతేకంకు భాగావున్నది. 4 బుచ్చి స్త్రి 

4 ఆవందగజపతి ఆధ్వర్యాన చనెలకొల్పబడ్న 'నాటకెసమాజము: ఈ 

సమాజముఃగో బచ్చిశా త్రి, చొప్ప్లి నరనింహాం, కతా పాపయ్యుశా శ్రి, 

అగ రా న ఇ” 9 పప్పు అప్పయ్యకళా ట్ర, పప్పు 'వెంంటశె గ్ర, ఆదిధట్ల జగ్గావధానులు 
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కంపెనీవాను కల్యాణ రామయ్యరు జట్టుకంకు అన్నివిధాలా 

ఎన్నో కెట్టు మెనుగు. అయితే వానికి (శ్రీనివాసాచారి తకివీదు 

వుందని చెప్పకతప్పదు, కల్యాణరామయ్యరువ ల రంగభూమి 

మోద వెంకయ్య గార అవకతవకగా ఎన్న టికి అధినయించడు. 

అయ్యరుచేసిన మోటుపనులు కొండయ్య చేస్తాడం కే కలలో 

కూడా నమ్నజాలను,. అసలు యితని నాటకపు నోటీసు లే అవక 

తవకగా వున్నవి. ఈతని [పకటనలకొక అగ్థంపగ్థం లేవు. తానొక 

అసాధారణ (పజ్ఞావంతుడనని (వక టించుకుంటాడు. ఈ నోటీసు 

లను అచ్చముగా అలాగే “పంచ్” పేపరులో అవ్చొళ్సిస్తే 

హాస్యపు (పకటనలుగా చలామణి అవుతవి. “నమత” అంటే 

అయ్యరు (పకటనలలోనే కలదుగదా మి! ఈ నాటకవు 

వాళ్ళకు ఆత్తళ్లాఘన అలవాటు అయినది, 

ఇది యీనాడు వారికొక సేవను. తమిళుల పద్దతులు 

బహుతమాపాౌఅయినవి. అవకాశము కలిగిన చోటల్లా తమ 

(ప్రభృతులు సభ్యులు, ఈ సమాజమునకు నాయకుడు బుచ్చిశళాన్ర్రైగారు. 

ఈయన నాటకములలో నాయక పాత్రధారి. శ) చొప్పర్లి నరసింహాం గారు 

శ్రీ చొప్పల్లి సూర్యనారాయణ భాగవతార్ గారి జరళులు, ఫీ సంస్కృత 

నాటకములలో నాయికిపొగక్రధారి. వారికథా వితామహుబు శ్రీ ఆదిభట్ల 
నారాయణదాసుగారి సోదరులు శ్రీ ఆదిభగ్స జగ్షావధానులుగారు.. వీరు 

రాక్షుసవేవములను ధరించెడివారు. శ్రీ కరా పాపయ్య ళా శ్ర్రిగారు విదూ 
వక పాత్రధారి. నాటకాలలో మిగిలిన భూమికెలను శ) అప్పయ్యశా శ్రి, 

వంకటళా స్ర్రీగారలు నటించెడివారు, వీకిగరిదీ మదుర మైన గాత్రం, 

బుచ్చిశా క్రి నాటకసమాజంవారు (పడర్శించే సంస్కృణినాటకి ములు: 

అఫిబ్తానశాకుంతలము విక్రమోర్యకీయముు వేణిసంహారముు ఉత్తర రామ 
చరితము ఇత్యాదులు, 
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వాళ్ళను తామే సాగడుకుంటూ ఆకాశానికెతుతూంటారు, 

కల్యాణ రామయ్యరుకు (సిద్ది యిలా] కలిగివుంటుంది. అతని 

రూపు, సందేహం లేవు, పలా అము డాస్పింగు గరల్ వల 

వుంది. ఇంతకంకే తక్కు వవయసులో చిన్నతనంలో అయ్యరు 
కంఠమూ, రూపూ కా స్స బాగావుండేవేమో! యిస్పటికికూ డా 

"తాను తగుదునని త్రతశ నము ధరించడం ఎంత మూర త! అతని 

వ క్రబుద్దిని యీమనగలం! 

దుష్యంతుడు వేషం కట్టిన బుద్ధిమంతుడు బహుశా 

యీ (టూనుకు నాయకుడుకాబోలును. ఈ వేషమునకు ఇతనిని 

యొంచుకోవడంలో కలా్యాణరామయ్యరు (పాక తను యేమని 

పొగడగలను! పాడుమోహం; మగ్టిబుర. డోకువస్తూ రాక్షను 

డిలా దూసుకువచ్చాడు. దల రలా06 సం ప నల్లగా "లేడు 

కాని వేషధారణ రోతకలిగిస్తున్న ది. వేషంమోద రూపం 

అందంగాకనపడేట్టు చేసుకోవడంకూడా యెరిగిన్సు తోచదు, 
సాక్సు, నల్ల (చాజరు, కోటూా వేసుకుని కళ. ఆ$్సీనమలాగ 

దిగబడ్డాడు. దీనికితోడు తలమోద టోపీకూడాను! మోసాలు 
పల్నగా సన్నగా వున్నాయి. వేపానికి తగిన మసక కాదు, 

నుదుట తిరుచూస్తము; మొఠర్తేంమోద మనివిని చూసీ 

వరూోడగా నే. -“మూవెప్రు. _సోకతానిభికువు జ్ఞుపకంవచ్చాడు. 

మూతి కొంచెం ముందుకుంటుంది. మోది పెదవి గుండము; 

పెదవులలో యిమడని పొడుగుపళ్ళు. ఇట్టి ముఖములో 

లావణ్యముగాని, చురుకుకనముగాని యేలాగు క నబడగలవు! 

పాపం, అందు కతవేమి చేయగలదు ! ధీమాగాని, 

చలాకీతనంగాని, రాజపౌరుషంకాని చోడుకంచుకాగడాలు 
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ల పా లాలా లంతా. అం మతపు ఉమా పస మనత 

పట్టుకుని "వెతికినా అతనిముఖంలో కానరావు. వేషము సరే 

నరి! అంతా మోటుతనమే; యు క్షత wus వెం[టు 

కలు కొప్పుగా ముడుచుకుని దానిమొోద శక నికట పు 

కున్నాడు. తల నెనుక ముడి! ఆహో! ఏ్లైంత మాబుమనుభులు! 

కంచిత్తు దన్హైకూడా లేదు; పోనీ జాచిత్యం అంతేకంశు కని 

వీించదు |! దుష్యంతి మసాోరాజావారు లేచి నిలుచుంటే తల 

ముడి ముందుకు పశుతూవుంటుంది. బోర వెనక్కు, నెడుతూ 

న్రంబుంది ! ఆరి ఏడి సిగతరగా! వమి వేషం! ఏమిలోకం! 

దుష్యంతుడు ఎంత మూర్తుడు! ఎంతే దె ఎ 1 

మిగిలిన ప్మాతధారుల వేషధారణ యేమి చెప్పుకో 
నక్క_ర లేదు. ఇంచుమించు వారికి వుంచి దుస్తులు లేన్యక్టు, ద 

పనులయితే చేయకూడదో, వ మాటలను పలకకూ+డదో 

అవన్నీ చక్కగా చేసి, పలికి, రంగభూమి అంతా కంగాళీచేసి 

విడిచి పెట్టాను. ఇవవర కోర సొరి ను చెప్పున్టుగా నే, రంగ 

భూమిమోద కనిపించిన (పతి నటుశూ ఏదో: నయసడు (పారం 

భించాడు. మం, తాలు, జపాలు, పాటలు; సంభాషణమ్ముకు 

లేదు. నోరు విప్పి మాట్లాడ్డం తప్ప మిగిలిన హంగామా 

"కావలసినంత, 

రంగభూమిమోద ఒక నంఎడు విశాఖ పట్టం చేంతాడంత 

స్వగతం చెప్పుక పోతున్నాడు. పక్క నున్న మిత్వణి “ఏమిటి 

నే స్తం యీ తెరగనిదుంప! ఎప్పుడైనా హనుమంతుడి నోేక్ట 
చూశావా?! అన్న ఇందులో నీకేమైనా బోధపడ్డదీ ఫొ అని 

తపనకు వక ల అనర్గళంగా ఉపన్యాస ోరణిలో 

మాట్లాడుతారో వాకు గొప్ప తెలి ఎనవాళ్ళని, గొప్ప నటులని 
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మన వాళ్ళ అభి పాయం, ఇదె మరాటీ కంపెనీల బాణీ; దీని నొక 

సూ తంగా యీ కంపెనీలు సరిగణిస్తున్నా యి. నటులు పలిశే 

మాటలు కేవలం పారం వప్పగించినశ్షే విసుగుకలిగిస్తూ కృతక 
మనిపిస్తున్న ఏ. ఎంతో కష్టంమిాద వొక్కొక్కమాటనే అంటు 
న్నారు. ఈవాటి మహాభాగ్నానికి, కలాషణరామయ్నరు చంగా 

బజారుసందుగాందుణ్లో (పదర్శనాలీయక, ఎందుకీ బానుహాలులో 

నాటకాలు వేయాలని సహజంగా ఎవశై నా (వన్నించవచ్చును; 

దీనికి నేనేం నమాధానమాూయగలను ? వాపం, అయ్యను వొట్టి 

మ్మెరికున్తు ! తాను శకుంతల భూమికను అత్యద్భుతంగా నిర్వ 

హించగలనని భావిస్తున్నాడు, నటులకు వేషం చక్కగా కుదిశే 
టకు ఇతని కాళిదాసు నోకాలు అమోఘంగా భట్టి 

వేయించానుకదా అని అకనిదీమా. వీటికే అతను హెచ్చు 

(పాధాన్యత యిస్తున్నా డు, శోకములన్నీ ఆభాసుపాలు చేసి 

నాడు. శ్లోకం తరవాత శ్లోకం. ఎక్కడా ఎడ తెంపి లేదు; నించున్న 

పాటున మనిషిని గొంతుక నులివి హత్య చేసిన్రు నోకాలను 

ధ్యంసంచేసి విడిచిపెట్టాడు. దారుణమైన హత్య ! ఇకనా టర్చి 

సన్న గిల్ఫింది. 

*8ం నితలై 8 కమ వినోదిభిశి అనే నోకం దుష్సుంచే డు 

నాటకరంగంమోద యీాడుసూ చదువుతూవుంకు యిక భరించ 

లేకపోయాను. నా త్మీవఅనమ్మకిని "తెలియచేసేటందుకో 

xo శీతల 8 కృమవినో దిఖింా స్త్ర వాతాం | 

త్సంచారయామి నళినీదళ్ తాళీవృనె 

అంశే నిధాయ కరభోరు యథాసుఖం తే 

సంవావాయామి చరణావుత పద్మతావకా”, 

10 
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అన్నట్టు కాలిబూటునో వొక్కసారి నేలనుకొట్టి “దురన్యాయం 

దురన్యాయం” అనుకున్నాను. నేను చేసిన యీ అసమ్మతి 

సూచక ధిక్కారం హాలంతా [న నలా అనిపించింది. 

హఠాత్తుగా నకుంతల దువ్యంతుడి చెంత చేకుతూ ౧సనుస్తూ 

సానివిల్లలాగా టక్క-రితనంతో వగలు కురివిస్తూ “తెలుగులో 
“ననుగాడరా నాధా” అని జావిళీ అందుకుంది! (పాణం విసె 

గెతిపోయి. పాపం, (శీనివాసాచారిగారు దిగ్గున లేచిపోయారు. 

యిబేమి€కీ దిక్కూ-మాలిన శకుంతల ! 

ఇదినరకు వొక సారి కలా తతా. (పదర్శనం 

మోద చేను త్రీ వంగా జడ్జి మెంటు చెబ్బానని (నీనివాసాచారి 

గారికి బాధనిపించింది. ఆనాడు ఆయన కల్యాణ రామయ్యరు 

నాటక (పదర్శనాలను సమర్గిస్తూ వాదించారు, 

నా చెంతనే అ. మ్మితుడు వెనక్కితిరిగి “ఇప్పు 

డీనాటకపదర్శనానికి కాళిదాసువచ్చివుం కు ఏమనుకునేవాడ్ వో[2 

కను. 

అస్ధాము : “ద్భునివై (శమం wee పద తొ మరపాొరు విన్ 

మెల్లన? గొంమ వీచుదునొ మిక్కి శీతల మైన వాయువున్! 

సల్లవితారణా్ట సదృశేంటగు నీ దరణద్య కంబు నో 

పల్లవపాణి ! నా తొడలపై నిడి హాయిగ. బట్టువాండనో 

(వీనేశలింగం గారి ఆనువాదం) 

తృతీయాంకం . శకుంతలా దుహ్యుంతులను అనసూయా ప్రయంవదలు వొదిలి 

వెట్టి వెళిపోతారు, అప్పుకు శకుంల తా నొంటరిగా వున్నానని 

శ ళా వడలిపోయారో! అ౨ి వెతచెందుతుంది. ఆప్పుడు దుహ్యం 

తుడు “నీ కీ సరభమ మెందుకు ? నీ సేవకుడ్ననెన "నేను నీ ఇంత నే 

వున్నాను కడా” ఆంటాడు. ఆ సందర్భంలోనిది యా నాకం, 
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“మూారుమాటాడక యీపాటిక ఏ నుయ్యో, గొయ్యో 

చూూసుకునిన్రండును 1 

ఒక్కా చోటమాగతం అయ్యరు అభినయం ఛాగున్నది. 

దువ్యంతుడితో తన చెలిక పాలు (పనంగిస్తున్న పుడు శకుంతల 
మానంగా నిలబడివుంటుంది. ఇలా తాచేమో మాట్లాడకుండా 

నించున్న పుడే అయ్యరు నటన ఫరవా లేదనిపించింది. 

కుంతల, దుష్యంతుడిశో “ag ED అల్లరి 

చేస్తావు. అంతా చూస్తాను, బహిరంగం” అంటున్నది. మైడు 

కర్గను పక్కకు తప్పుకొని, కాస్సేపు అచట నక్కి, మళ్ళీ 
యింకొక సెడుకైనులోంచి తలపై క పి తొంగితొంగి ముందుకు 

చూస్తూ మునికన్య నకుంతల “అక్క_డకు మళ్ళీ నేనోుల పోగల 

దానను 1! నా పూలదండ వోయినదికదడా !” అని వాపోతున్న ది. 

"వెదుక్కుంటూ యింకొక తే రంగంమోాదకు (సవేశించింది. 

దుష్యంతుడు శకుంతలను “నిశేమి కావలె? అని ముచ్చటగా 

అడిగాడు, 

“అయ్యో! నా పూలచెండును పోగాట్టుకొంటినే!” 

“ఊారడిల్లు మూరడిల్లుము. అడ్ద్డానిని నేను నీ కొనంగా 

దను. కాని నీవు నాకొక వాానమోయవ లను!” 
“ఇచ్చెదను!” 

“ముందు మాటయియ్యి” 

“యిచ్చి తిని!” 

“అటు'లై న యిటునచ్చి కూర్చో. పూలచెండును న్స్ 

జటయం దలంకరిం చెద!” 

ఖు ఈ వాక్యాలు డైరీలనుండి యధాతథంగా ఉదాస్భృతీములు, 
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దుష్యంతుడు, శకుంతలకు పూలదండను యిచ్చి ఆమె 

చేతిని పట్టుకున్నాడు. పుకుని లాగుతూ “నీకరమెంత మెత్తగా 

నున్నదో!” అని ఆశ్చర్యం వెలిబుచ్చాడు! శకుంతలాదువ్యుం 

తుల (సేమాభినయమును చూసి హోలులోకూర్చ్పున్న (స్రీలు 

పఫక్కు-న నవ్వడమారంభించారు. 

ఇప్పుడు యింక దుష్యంతుడు రంగభూమిమోద శకుంతల 

వెంత అభినయిస్తున్నాడు. వివాహిత(స్ర్రీని మానభంగంచేసే 
టంత దూకుడుగా శకుంతలతో సెనుగులాడుతున్నా డు! 

14 వ[పియలు, ఆదివారం : 

1. తెనాలి రామకృష్ష. 

2. హిందువులు అనుసరిస్తున్న (పస్తుత నె వాహిక పద్దతి 

సంతృ_ప్టిక రముగా వున్న దా. 

లి. మృడాసులో విద్యార్థిజీవితం సుఖ్యప్రదంగా వున్న 
దందుమా. 

4. జీవిత భ్యేయములు. 

5, కేనలము వొకన్యక్షి గొప్పస్థితిలోవున్నంతమా (తాన, 
ఆతనియెడల గాౌరవభావము మూపవ అనా, 

6. (పజల ఐక్యతకు వర్ణ వ్యవస్థ అనేది గొప్ప ఆటంకము 

గానూ, అడ్డుగోడ వ లనూ లేదా. 

7a మతేనమ్మక మనేది (పస్తుతము, భారతదేశములో అభివృద్ధి 

అవుతున్న దా, లేక నశించుతున్న దా, 

8. బహిరంగశతువు, కపటన్నేహీతుడు, వీరిలో ఎవరు 
ఎక్కువ (పమాదకారులు, 
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ఆతమను అ అనను వివాద అనవా దు న పు 

9. ఆత హత్య చేసుకోవడవునేది  మనిపీ భై ర్యమునకు 

“పీాతువా లేక పిరికితనానికొ 

10. ఉపజ్ఞ పూర్యక మైన విద్యను గరపడంవలన, "దేశంలో 

'నేరముల సంఖ్య తగ్గునా! 

11. జీవితపవి్మితత 

12. దాంథసత్యమ నేది సమాజమునకు హెచ్చు ఉపష్మదవము 

లెచ్చిపె్టునా 

15 ఏ[పియల్ , సోమవారం : 

పచ్చయప్ప కాలేజీకి 'వెళ్ళితిని, సభకువచ్చిన జనం 
యెక్కు_వగా లేరు. చాలా ఇంచీలు ఖాళీగానే వున్నవి. వర్పాట్లు 
బాగు లేవు. వేదికమిోద కొొంతమండి మనవాళ్ళూ, ఆరుగురు 

యూరోపియనులూ ఆసీనులయిరి. వేదకచుట్టూ చాలామంది 

తగు మనుష్యులు గుమిగూడిరి. వారి గడబిడ, గాభరా హెచ్చు 

గానే వుంది. 

బిషప్పుగారి ఉపన్యాసము యెంతో చక్కగా వుంది. 
ధోరణి ఎన్నతగింది, మధురమైన కంఠము. తెలుగుభాష 

సాగసును మెచ్చుకుంటూ కొంత 'సేఫవు (పనంగించాడు. మనిషిలో 

హోన్య, చమ త్మా-రములు కలవు, 

ఉపన్యాసమును ముగించాడు. మిగిలినవారి (పసంగ 

ములు పాడుగానే వున్నవి. మిస్థ్రరు కూపరు ఓక్తీ ముక్కుకు 
సూటిగా ఉపన్యసించాడు. ఉపన్యాసములో తనకు నంబంధించిన 

భోగట్టా జాస్తి. ధోరణి బాగులేదు, ఎవరో కృష్ణమాచారి 
అలాల 

గారట్క, నానా చెతా మాటాడినాడు, విద్యాభి వృద్ధిని కోరుతూ 
అల్ ౧౧ య 
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“టోస్థుిను (వవోజుచేసే బాధ్యత ఆయనమోాద పడింది, విద్యా 

విధానం లోంభూయిష్టముగా వున్నదనీ, దానిని చక్క-పరచ 
నలెననీ [పషిభావంతింగా నిర్వహాంచవ లెననీ, ఆయన (పసం 

గించినాడు, 

మిస్టయు స్టీనుగొర. మాట్లాడుతూ. విద్యావిధానము 

స్యయంపోషికముగా సిర్వహింపుబ జట్టు చాన అనస్ విద్యా 

వంతులు తమనుతాము పోవీంచుకునేశ క్తి గలిగివుండాలనీ, 

(పభుత్వం యీ విషయాన్ని తృిశీకార భావంగో చూస్తున్న దనీ 
అన్నాడు. 

Xx జ x 

సౌవర్పునొరను సాగనంపుటకు నెళ్ళీ అక్క-డనుంచి 

“చీపాకుికు బయలుదేరాను. గనర్నపగారు 'స్తూడెంట్సు 

హాసలుికు శంకుస్థాపన చేసిననభకు చాలామంది విచ్చేశారు. 

మిస్టర్ సిన్ దొర మొదట మాట్లాడిరి నైఖరి అంతబాగా 

"లేదు. (పతీ నాకంత మందు నాక వొశేవిధమైన నిలువులతో 

ధోరణి చికాకు కలిగిస్తూ వుండెను. మహారాజూవారిని పొగ 

డుతూ (పనంగించినాడు. "కాని ఆయన పాగ క్లలు మహో రాజూ 

వారి కేమో రుచించినట్టు కనిపించలేదు. బ్లిస్దొర ఉపన్యాసం 

సుదిర్ధ్హం. 

తరువాత శంకుస్థాపన మహోత్సవం. మిస్టర్ డంకన్ 

గవర్నరుచేతికి కలశమందించాడు. ఒక న్వేటుణో స్లాన్తనాను. ఒక 
అందమైన కరాజా ౫ో నీళ్ళను వచ్చి ల లాలు 

గవర్నరు కందించాకు, కమిటీతరపున రాజావారు శంకునవును 

బహూకరించారు, గవర్నరు సాస్తరును అలది కంక పన జరిగి 
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నట్లు (పకటించాగు, శంకుస్థాపనానంతీరం వేడిక వద్దకు వెళ్ళి 

గనర్నరు ఉపన్యసించాడు. చై (పనంగముకం"టు గవర్నరు 

ఉపన్యాసము బాగున్న ది.కాని జంకుతూవున్న క% మాట్లాడాడు, 

శరీరం ముచ్చెమటలుపో సింది. సభ వారితరభ్రన జస్టిస్ న్ సుబ 

బన లా సగాలు వందనములు సమర్పించారు, wee 

దోర భాగ లేదు. చెప్పినసంగతులు ? బాగు లేవు. అడిపాగడిక. 

అయినా నాగరికముగాను, యు కృముగాను చెప్పవచ్చునా; 

అది మదరాపీలలో మృుగ్య ము, 

థీ 4 (| 

కోటకు నెళ్ళివిని, విజయనగర వంశచర్మతకు నంబం 

ధించిన ముఖ్యమైన భోగట్టాలు + "రెకినపి, 

4 4 ఖీ 

శ) క్రనివాసాచారిగారి నేనగోడలు గర్భాధాన 
మహోేత్సివమునకు నెళ్ళిడిసి, దారిలో కసా లశ్వరుని ఉత్పవము 

మూూాసితిని, 

డాక్టరు హు్పుదొరను అడగవలసిన విషయములు : 

కోట యేలికలను సరించి మోశేమినా తెలియునా ? 

పికు చె డై నరఠాజులని కృ వా న వ్ స 

బడినది. అన్ను మొదటి వాళికులు నై నమతస్థులేనా 1 

జైన దేవాలయములో వొక చోళరాజు తః నర్భించినప్లు 
దాఖలావుంది కదూ? 

పూనపాటి మాధవవర్శనుగురించి మో కేమైనా 
తెలుసునా ' 
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అం పపము అహము అ వలా లు అమమ అపా వాసాన మమ ఆ్ర నాన అలానా. ఆనా. నాన. 

కాకతి గణపతి “మహో మండ లేశ్వర ” బికదును 

వహించాడు. 

నెల్లూరు రాజునకును మలెవ్యరైక జరిగింది ఆ తు ర 

నోసుబుక్కు_ చూడండి. 

తరువాత కంచిన రాజధానిగా పివాలించిన పల్ల వులు 

వెల్లూరులో వమైనా శాననము లున్న వేమో చూడండి, 

ఇ్రండియను ఏంటికర్ వాల్య్యూము 6; పేజీలు 226 

జమ్మలమడుగు చెంతవున్న గరిశలూరు; నెంపల్లె (అనుముల 

సముతు) 

కా వేర బిడ్డి 

తిరువాంకూకురాజులగి  యేరాజవంశం, గోత్ర 
ములు. పాండ్య. 

చోళులవంశ మూలచరిత ఎక్కొ-డనుంచి మోకు 

"తెలుసును. 

శంభురాజు తెలుగువాడు. 

రాజరాజు, రాజరాజగంగయే కారాదా?  లెండు 

తరగతుల క్షత్రియులు. 

సూయిలు దొర పష్మతములు, 

ఇలియటుదొర, 

ఎప్మిగికా ఇండికాలో పేర్కొన్న మాధవవర్మ నెల, 

"లేదా శిలావంశస్థుడు. 

బుద్ధవర్శ, చిక్కభీమ, మైలపభీవ, అన్నపచజేవ, పీర 

బసవరాజు. 
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16 వ్మవియలు, మంగళవారం : 

శ్రీనివాసాచారి గారితో కలిసి “అభిజ్ఞాన శాకుంతలము” 
చదవపడానం కుష్మక్రమించితిని. నాటకారంభ మున తపస్వికన్వల 

నంభాపణము అభ్యంతరక రము కాదా ' కాళడాసునకు 

అశాఘాతే ఫృహప్పములవంటి కన్యల సౌందర్యమును వర్ణించుట 

(పవ. *నల్క-లములను ధరించిన శకుంతల, పుష్పాలంకృతి 

బార వర్గనములు. 

థీ వనజ్యోళ్స్న్న; నవవూలిక ! ఈ రంగము మహా 

ఫౌందర్యమైన కవితా రూపకల్పనశో అలరారుతున్నది ! కధా 

శి గిగా వున్న స కుంతల సనవల్క_్లలములను అనసూయ వొసిలిస్తున్న ఘట్టము: 

దు్యుంతు శు వబ్క్బు_లధారిణి అగు శకుంగలను చూసి * 

“పరసిజమనువిగం ెవలే నాపి గమ్యం 

మలిపముపి హీనూంక్ గత్మ లమ్ష్మంగనోత్కి 

ఇయమధికి మనో శా వల్క_లేనాఐ తేనీ 

5వువ వపా మాురాణాం పుందనం నాక్ళతీనామ్.” మొదలై నవక ములు, 

“లిసము ైవలంగువర బెనంసొని యుండయు రన్యుమే యగున్; 
పువినకళలీంకముం గలిగి మంచాల తన్వహియించు. జందుండున్ ; 

చబువున మింవె నీజలజ శేగయు వల్క_లథారణంబునన్; 

నిలయపల సుందరాంగులకు. దాము విభ్యూపణు మేదిగా దిలన్ లొ 

(వీరెశలింగం-గారి ఆ మువాదం) 

+ శకుంగెల _ అశ్రమములోమన్న వొక సౌ సినమాథవీఒతెకు “వన 

త(|ోక్స్నిఅరి పేరు పెట్టుకొని తన తోయిట్టువువ'ల దానిని పెంచు 

తున్నది. ఇది నాటక మున రిమణీయమగుక ల్పన. గున్నమామిడి 'ెట్టునకు 
అబ్బకున్న వనవో్యిత్స్న వలి, శక్రుంగల తేగిన వరుని పొందునని ధ్వని, 

11 
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షప. సంలు. అధమాతి అమమ పము. మనా ణందద పస్తు ముుుతముముు మటల ఇషించాాతనాముటు చప వద వ తాత 

నాయకుడు మాటునడాగి ఇతరుల మాటలను వినడమనేది నాట 

కాలలో తరుచు కనిషిస స్తూవ్రుంటుంది, ఇదె సాధారణమైన కల్పనే, 

ఎ “ఉపభోగకుమి” నం! (ప్రయోగము అగ్థవంత మైనది, 

సాభి ప్రాయము. + వ్యతప్యగహత్షమా; యదార్యమస్యా 
మభిలాషి మే మనః 

ఈ గా గమెని దని అ్యము, “వనజ్యోత్స్న' అని నువ్వు పేరు 

పెట్టుకుని పి పిలుచుకుంటున్న ఈ వ ల్యూ యిప్పుశు గువ్న, యామిడి చెట్టుకు 

స్వయంవర వదునుఅ యింది. శకుంగలా! దీన్ని చూశావా మి” అని ఆనస ర 

విలిచిచెప్పణా శేకుంకెల లతెద్వారకు వెళ్ళ చూస్తూ ఆంటున్ని మాటలు: “సఖి 

రమణీయీ కాలే ఏతస్య లతాపాదపమిఫంన స్య వ్యణికరః సంవృగ్భిణ యన్న వ 

కుసుమయాొావనావనస్యోత్నీ. బబ్బపల్ణవలేయోప పథేగత్నను ఏ షమ శాల 

సహాకార, “చెలియా! ఆహా! ఈ రమణీయకాలంలో, ఈ లతాపాదప 
మిథునమునరు ఒకరినొకరు కలియడం నవయౌవవ ఈ వన 

జ్యోత్స్న, పల్గవరాగంతో అలరారుతూ భఖ గోస మైనది ఈ (కొమ్మావిగున్న .” 

4 శకుంతల సౌందర్యాన్ని చూసి ముసుడె దుప్యుంతు శం “నా కోరిక 

దుగ్గభ మేమో ! ఈ మె కులపతికిణ్యునకు స్వజాతియైనభెర్యయందు పుట్టినది 

కాకపోవచ్చుగా! ప్ప్పివుందక పోవచ్చును. సం దేహిందనక్క_ర లేదు, 

“ఆఅ సంశయం త న్ష్ర్రపరిగహాక్షమా యదార్యమస్యామఖిలాసె, మే మనః 

సతాం హీ సనేహపదేను వస్తుషు | పమాణహ్నః కరణ పవృ త్తయఃి 

అం, నృపపరి గహయోగ్య యా'నెలంతే నిజము; 

కాక నామది నిగ్గోవ మో'ె చెట్లు 

దవులు? చెందు ఎంకాం వప 

నాత్మగతు లె (పమాణంబు లార్యులకును, 
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శోతుమ్మెద నిన్ను బాధిస్తూవుం శే మేమేం చేయగలం! 

నిన్ను రక్షించడానికి మేమెనరమి! ఈ తపోవనాలు రాజుచేత 

సంర శ్రీ ంపబడుతున్నా యి. నిన్ను రక్షించడానికి దుష్యంతుళ్లి 

విలు.” 

ఎంత చక్క-గా వుంది! 

4రాజు అడిగిన (వశ్నకు న్రకుంతల (పత్యు త్తరమాయక 

పోవడం ఎంతో స్యాభావికముగానూ, సహజముగానూ వుంది. 
ఈ కధలోని సంఘటనలు జరుగుతుండగా విశా 

మితుడు యీమి చేస్తున్న సై! ఫ్ “హు రాకిలిీ” అంకు యెన్ని సంవత్స 

న శ నవమాలి కా కుసుగుముమోద (వాలిన తుమ్మెద, నీళ్ళుపోస్తున్న 

శకుంతల మోముమోద పడుకుంది, మొకాంమోదు వాలుత్యూ చికాకుళలెగిస్తున్న 

(భమరపీడనుంచి తనను కాపొడవలసినదిగా శకుంతేల. తిన చెలులను కోరు 

తుంది. అప్పుడు ఆనసూయా ప్రి చంవదలిద్దరూ “శే ఆవాం పరిత్రాతుమ్ ? 
దుష్యున్ష మాక్రిన. రాజరక్షితాని తపోవనాని నామ” ఆని బదులు చెప్పుతారు, 

4 తు మ్మెదను ౧రమివే సే నెపంతో దుష్యంతుడు వెట్లచాటునుంచి 
వారిమధ్యకు వస్తాడు. శకుంతలను (పన్నిస్తాడు : “దక్కగా తపస్సు సాగు 

తున్న దికదాళ” రాజు పశళ్నకు మోనయై శేకుం౦ల సిగ్గుచేతే రెలవంచుకుంటుంది, 

1 శకుంగలావృతాంతమును తేశియగోరి దువ్యంతుడు అననూయా 
(ప్రియంవదలను (పశ్నించగా వారు శేకుంరేల జననవృశాంతెమును తెలియ 

చేశావు. విశ్వామిగుని పోభం౫మ్బు మేనకావిశ్వామితులకు శకుంలిల 

బన్మించుట్క 3ణ్వుడు శకుంతలను పెంచిసెస్షచేయుట్స, యిత్యాదులు, 

క కుంతలావృత్తాం)మును గుమ్యంతునకు అననూయ “ళృణోత్వార్యః ఫురా 

కిల తస్య రాజురైరు గ తపసి వర్ధమాన స్వకిమపిజాతశం కై స్నైవె ర్మెనకా 

నామాప్పరా నియమవిఘ్ను కారిణీ (ేరితాో ఆని "చెప్పినది, త : “ఆర్యులు 

వినవలెన్కు వూర్యము కెశికుడనే రాజి ఉ[౫తీపస్సు చేస్తున్న పుడు 
దేవతలు భయపడి ఆ నియమమును విస్నుంచేయాలని మేనక అనే అప్సరసను 

పంపారు,” 
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రాలు? “చేవతలకీ పరతపోధయకీలత యెప్పుడూ వున్న చే 
అనే రాజు మాటలు అనవసరం. ఇలా అనడంవలన ఆ వీల్ల 

లకు తనమోద నమ్మక విశ్వానం యెర్పడుతుందని నుస్యుంతుడి 
ఉదేశం, 

“నై ఖానసం” దీనికి వివిధ విధములగు అర్ధములు, అన్య 
యములు కలవు, 

సకుంతల : *“అసంబస్థ్యపలావిన్. , .” ఎంతసాొగసుగా 

వున్నది! వృక్షములకు కలశములతో సీ; పోయుటవలన 
కుంతల అలసిపోయింది. ీఅలసిన శకుంతలావగ్శ నం వన 

హారం. 

అనసూ మూ (ప్రియంవదలకు చదువువచ్చును, (వీయం 

వద తేలీనెన పిల్ల. 

అబ్బో! “వము మేమూ అని ఏమి రాచగీవి! 

థీ (పియంవద-ై కొంచెం కిముకవహించి శకుంతల రోవంతో “ఆన 

నూయా! నేను వెళ్ళిపోతాను” అన్నది. అవనూయ “ఎందువలన” అని 

(పన్చ్నించింది, అపుడు శకుంతల“ ఇ మామసంఎగ (పలావీనీమార్వ్వాము గ"తమ్మై 

నివేదయితుమ్”. ఆగం: “ఈ సం పలాలు (పేలుతున్న (ప్రయంవద 

కథ ఫూజ్యరాలయిన గాశమితో ఇెప్పగానికి. 

“కుండనుబూన మూంపు లవి [కుంగను, వా సతలంబు లన 

యుండ, వడంక జో చ్చెంగు సయుగ్మము మిక్కివియయ్యుక్వాసముల్ , 

నింెనుమోమునందు. చెవినిగ్ల శిరపుమువాడంనెమ్మటల్ ( 

వెండ్రుకలుంగలం" ముడివీడదలణం డా నొకచేతం శెర్వుటన్ .” 
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17 ఏ(పియల్ , బుధవారం 

రాజాగారు విజయనగరం బయ బేఠాసుు. 

శ అవ డాస్ ” రచించిన ( ఫసివ్స్ అనే నవలను 

నేనూ (శ్రీనివాసాచారిగారూ చదువుకున్నాం. ఇది ఒక 

రిన'రెండుకు సంబంధించిన క్షణికో(చేకపూరితమైన కధ. ఇటాలి 

యను కొండజాతివిల్టను యితను పెంచుతాడు. ఒకఇంగ్నీ షు 

వనిత నృత మందిరాన్ని చ్మితించడాసినై. మ తాచూారి అహ్యనింప 

బడ తాడు. తను చి సేనువ్రును (వెస్తుండగా ఆ బంగీ ము వనితను 

(చుమించడ మారంభిస్తాడు. (సుమ న్యవహారం మెల్ల గా మంద 

కొొడిగా సాగుతుంది. మొదట ఆమెను అతను అంతా మెచ్చు 

కోడు; ఆమె ఎంతో అందక నై, కధలో చెప్పిందే చెప్పడం, 

కవీ ఆక నాటు పీ పద్దతి రచనానై ౨ విపరీతం. “(పేమిం 
చనా, మాననా? అనే వితేర్శ ౦ విసుగు పుట్టిం చేట్టు సాగింది. 

పాతల మానసిక అవస్థలను చితించేటవుడు ఏ చయి[ క్ర తైక్ర ము 

కలు పడింది. పదక మై. విశెషణ యేమో 

సహాజంగా లేదు; సంభన మసివీంచ లేదు. పాతల మానసికతి_త్య్వం 

యిలాగున వుండడం అసంభవం. ఆమె మంచి ఆ స్తిపరురాలు. 

ఇద్దరి (మక ధా యిలాగున వుండగా చిట్టచివరకు యీ (సుమి 

$ ఈమె సరత ఆర్య వవలా న రవయ్యిటి, అసజుిపేచు ప 

డీంారయే. ఎడ్భండ్స్లో' 1839 సంగంలో జనం; మరణం : 1908. ఈమె 

తొలినవల “హౌయుయిన్ బాండే* ఇది 1868 లో |పదురింపండింది. నిక 

జీవితము, వకూ సీవితేములలా ని శృంగార యితివృ గ్లెములను. పర్మి హించి 

అ సేక$ నవలలకు రచించినది ఈమె నవలల పేద సాన దగినవి. “అర్ టు 
ts 

న 
స. సి గూ నే ఖ్ 
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కుడు తేన పెత్తండి కుమారుడని ఆమెకు తెలియవస్తుంది. అతనే 

తన ఆ స్టీకి నిజమైన హక్కు_దారుడని విదితమనవుతుంది. ఈ కథ 
వొక కల్లబొల్లి అతుకులబాంత, ఈవిషయం “తెలియక 

మునుపు, ఆమె తనను వివాహం చేసుకోవలసినదిగా, యేలుకో 
వలసినదిగా అతన్ని కోరుతుంది. ఈ విషయం తెలిశాక 

చనేలమోద పడి మూర్భబోతుంది. 

18 ఏ[పియలు, లక్ష్మివారం : 

బల్లి రుకు వై రూపాయలనోటూ, వొక పదిరూపాయల 

నోటూ దాచయి సిని. 

థీ 4 4 

ఇవాళ యెందుచేతనోశకాని, నామనస్సు *చేవరపల్ని 

నైపునకు పరిపరివిధాల పోతున్నది. మా మావగారూ, చిన్న 
బావనురదీ, వాళ్ళూ - అన్నట్టు అతనూ, ఆ (బావ్మణకుర 

వాడు, శాస్తులు తెలిసి తెలియని జ్ఞానం, మూర్చ త్ర! ఆగమ్మ 

కాకి! అతనూ జ్ఞాపశానికొస్తున్నాడు. ఆహా! ఆవోజులు, 

మళ్ళీవ స్తే ఎంత బాగుండునోకదా ! ఇంత కాలమైవోయినతెరు 

వాత వాటిని తలుచుకుంకు ఎంత మనోహరంగా వున్నవి ! 
కాని ఆ గతించిన రోజులు కష్టాలలో నాకెంతో న్యధను కలి 

గించాయి. హృదయానికి మోయ లేనిభార మనిపించాయి. నిజంగా 

ఈ విశాఖజిల్లా శృంగవరపుకోట తాలూకాలోని ఒక (గామం, బది 

అప్పారావుగారి మామగారి ఊరు. మామగారి పేరు యల్లాపగడ సన్యానీ 
రాజుగారు, ఇక్కడనే అప్పారావుగారికి వివాసామయింది, 



వక జెరీలు 
పటు అపు మ పాలా 

అవి ఎంతోభారం ! చెప్పలేనంత భారం! అంతో యింశో 

సంపన్న వంతుడన యేవరకూ నాక స్థాలు గశక్రైక్కా-యికాను. 

నా చిన్ననాటిరోజులు తిరిగి రావలననే కోరిక యిక 

నాకు లేవు. ఎప్పు సూ పదో వొక దిగులు, డబ్బు లేకపోవడం 

వల్ల ఎన్నెన్ని చిక్కులు, ఆ దుస్దనాలు నెళ్శివోయాయి,; వెళి 

పోయాయి! పూర్తిగా” మటుమాయమై పోయాయి! అమ్మయ్య! 

ఎట్టి విపత్తు ! 

అయితే నేమి, ఆరోజులలో నాకానందం వేకసో లేదు. 

రోజులు మంచి ఉ త్పాహంతో గడిపాను, తెల్లవారి తే దినం 

యెలాగ గడుస్తుందనే చీకూ చింతా లేనప్పుడే మనిషికి 

(పశాంతి, సుఖమూను ! వొక రినంపాదనమిద ఆధారపడ్డ 

మనిషికి యే అనుభవమూ వుండదు ! 

4 4 4 4 

సాపం, నారాయణమూ రె వంటి అంత తెలివైన 

వ్యర్తోకి ఆరోగ్యం తిన్నగా "లేకపోవడం యెంత విచారకరం! 

* చిరంజీవి నెళ్ళిపోయినాడు, ఎంతే ముచ్చకైన కుర 

పిల్లవాడు ! అతనికి స్కా-లరుపిస్పు యిప్పించగలననే అనుకుం 

టాను. అతనికి మా 4అమ్మాయినిచ్చి వివాహం చేసివుందును 
కాన + మా పెత్తం[ డికొడుకుకు, అతనికి తన కూతుర్ని య్యాలని 

వుంది. ఇదే సబబు. 

4 థీ 4 

ఈ కావూరి చిరంజీవిగారు. 

థీ లక్ష్మీ నరసమ్మ గార్కు ౪ గురజూడ పే రాజుగారు, 



ము సమం Ee D> 

గురజాడ రచనలు 88 

దిహేనో లేపీని వొక వింత జరిగింది. తలుదుకుంశు 
నవ్వు నస్తున్నది. పచ్చయప్పకా లేజీలో మోటింగుకు 

వెళ్ళి, యింకా వాలా వ్యవధి వున్నదిక దాఅని “యీావినింగు 

బజారులో తచ్చాడుతూవుంటిసి. ఒక పున కాల్టాలునద్ద 

ఆగి పు సకాలను కొనుఖ్కెంటూనవుండగా అక్క_డకొక బికారి 

వంటివాడు వచ్చి ఆ అంగడి పానికొోొక కళ్ళజోడు మ. 

నాడు. దానిని హూపువాడు రూపాయిన్నరకు అడగగా, వాడు 

మూడురూపాయలక్నానన్నాడు. నను గూవాయిన్న ర యిస్తా 

సంటిన్ని బాదు శం చము - గుుకెని యిచ్చి వేసినాడు. అది 

వెంటనే కళ్ళకు ప్మె నుక" సమా స్తిని, న య. ఎరు సరి 

పడును? నొకస్పటికి చత రమూ లేము; సం. దృష్ట లేదు. 

బూట్యూూ, "స్పెక్స్ కి కల్పుణో యుదో లేనినునత వొకటి be 

వచ్చిపడ్డ్యు, మహాదన్టాగా అవి కళ్ళకు అలంఎెరంగా నంచు 

కొసి శా లేజీలోకి నెళ్ళిబోయినాను, కైన అకళ్ళ..“డులో 

దూరప్రచూపునకొకముక్కా-, చదవడమునకొకముక్కా- అతికి 

వుండడముచేత, దృష్టి చెదరి 'మట్టమిోద నే, ద్యారములో నే జూరి 

వాలా హో న్యాస్పదముగా చతికిలబడిపోయినాను ! 

థీ t 4 

రవివర్శ చి తించిన "రాధి బామ్మను చూ స్తిని. ముదు 

మనివీనల కనబడింది. ముఖములో కొంత అవా సవికత; (స్రీ 

మోము ఆలాగున వృండునా అనిపించుతుంది, కళ్ళు అంత 

'పెద్దవిగావుండడం భాగు లేదు. ఎడమ కనుచామ చాలా వొట్టి. 

కన్నులు చారెడేసి, మోవిపెదవికొన కొంచెము పం 

'ఎన్నది. కొంచెమేమి, కాస్త పాచ్చుగానే వంగిళోయివుంది! 
నం! 
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నోటితీకు నాకేమో నచ్చలేదు. ఆకారము చూడగానే, 

ము తెముపెసి చాలా సాధునుగానూ, అమాయికంగానూ కని 

పిస్తుంది. మరి, రాధ యిట్టిదా ? ఆమెలో భోగలాలనత్వ్యమూ, 
చలాకీతనమూ మూసీ చూడడంలో నే స్ఫురించవద్దూ ! 

19 ఏపిల్, శుక్రవారం శి 

ఏభె నోజులకు బేటా నూరురూపాయిలు, టి క్కు 

ఇర నై రూపాయిలు, ఇ్రరనెనాలుగు రూపాయలకు కొన్ని 

నాటకాలను గనొంటిని, (బౌన్ముగామకు వొకరూవాయి, 

మహారాజూవారి ఖర్చులు నూరు. 

ఖీ 4 t 4 

(రౌస్రియను "కా లేబీ తెలుగుసొ సైటీ ఏర్పాటు వేస్తున్న నభ, 

సాయంకాలం 41.45 వి॥లకు, సభకు అధ్యక్షతవహించ వలసి 

నదిగా నన్ను కోరినారు, విషయం: * వారాప, డొకల |పభావము.” 

ఛాకుంతల నాటకపరనము తిరిగి సాగించితిని, 

విదూషకుడు తక్కు_వ జాకి బాహా ుడనుట స్పస్థం. 

మాటాడే భాష పాొకృ్ళతేము. మాంసం భుజిసాడు, 

12 
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గ్థీకిం మోదకఖాదనే” ? విదూషకుడి కిది మామూలే, హాస్య 

'మేమంత గొప్పగా చెప్పుకో తగింది కాటు. 

4 శరీర వాాయామమును కాళిదాసు మ. వేట 

దోషమే అయినా అది శరీరానిఖొక వ్యాయామం, కనుక దానిని 

సమరి సాడు. 
యా 

తపోవనాన్ని విడిచి తనసైై నికులను దూరముగా న్రండే 

టబు కబుదిటం చేయమని దుష్యంతుడు, చనాపతికి ఆజ 
౧౧ దు లు (se 

యివ్యడం; (వది తపోజనులపె రాజాునకోగల గౌరవం తెలుపు 

తుంది, 

అల లం BSR AS TRE 
శకుంతల మోదనే అతనికి మనసు. “విదూపకునితో నాకింకా నీతోమాట్లాడ 
వలసినపని వుంది. ఓకె అనాయాసకార్యంలో నతోచ్చాటు అవసరమని 

దుష్యంతుడు ఆన గ్రా విదూపుకుడు ఉరిం చూదకఖాాదసే ? కుడుములు తికుట 

యందా*”ఆని (పన్ని స్తాడు, 

+ “శాంతిపరులౌ తపోధనచందులంగుు, 

దహానశీలవమా తేజంబు దాయగియుండు; 

తాయశకం దగియుండు సూర్య కాంతేంు లట 

వెలికి దార్తురు పర తేజ మడరబూని, 

( వేటను వర్శించుచు దువ్యుంతునితో సేనాపతి ; 

“వారిపొశ్రి వకౌర్వి లాగుటను బూర్వశరీరము గ గ్ వాఆు, న 

స్క్రరకిరణాళిశెంతయు వను సెంయచుం వెమ్మట లేశ మెననుం 

బొరయక, చిక్కి_యున్ ధృథఢతం బొందుటం బల్బనిమేన విక్రమ 

సిుండయి యీతేం డొ ప్పెడును జెలు ఏ౫ శెలదరగిషపంబనన్” 
Dp 6 రుణ 

“ పడుపులో. (గొ వ్వెల్ల Xesch యత్యంతంబు 

నుదరంబు పలుచనె మొ ప్పెసంగు” ముదల నపి, 
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ద్యితీయాంక (పారంభంవలన, నకుంతలయెడల రాజునకు 

కలిగిన | పేమాతిశయంవల్ద అతనికి వేటయందు విముఖత కలి 

గిందని -దెబ్బడంతెప్ప మరొక (పయోజ నం కనిపించదు. 

4 “సము న పరిహార్నే వస్తుని పౌరవాణాం 

మనః (పవ రే 0) 

ఈ సున్ భా నము వాస్తవిక విషయాలను నిజంగా 

తెలుప్పతున్న దా! అలాగున తెలపకపోయినప్పటికి, కాళిదాసు 

తనకాలంలోవున్న రాజులక్షీఆదర్శం వుండవలెనసని అభిలపి.స్తు 

న్నాడా? అతనలాగున అధిలపించడం అర్హ మే. గత 

కాలపు రాజుల ఆదర్శాన్ని తనకాలపు రాజులకు కాళిదాసు 

ఆపాదిస్తున్నాడు కాబోలును! 

66 ర అధ సధ ఒడ జ్యో అస ల = 5 తి + “వశినాం హీ పరపరిగ్రహసం ావపరాజ్బుఖవృ గః, 

శ దుమ్యుంతుు, పిదూహకుడు “మితుడా! ఇపుడు తాపసక న్యను _సెతేం 

'కామిస్తున్నట్టు కనబడుతున్నా వేళ అని (సన్చించగా దువ్యుంతుని సమా 

గానం: సఖా! పరిహార్యవస్తు వుమోదికి పౌరవులమునస్సుపోదు” 

+ పంచమాంకి మున శకుంతలను దుష్యంతుడు తిరస్క రిస్తాడు, తిర 

స్మరే సకుంతలను దుష్యంతుని చెంతేవదలి గాతిమో శాగరవుడు వెళ్ళి 
౧ 

పోతున్న పుడు శకుంతల చవారికంట బయలుదేుతుంది, తమతో వస్తున్న 

శకుంతలను శాగ్తరవుడు “కులమువెడిన నీవు కణ్వునిచెంతకు రావలదు; పతి 
౧ 

యింట దాస్య మే నీకు మంచిది” ని పరుషంగా మాటాదగా దుష్యంతుడు 
౧m 

శకుంతలను దూషిం చవద్దని చెబుతూ 

“కుముడా స్యేవ శశాజ్క_స్పవితావితా బోధయతిపజ్య_ జా న్యేవ, 
9 CL ట్ న ( ఫ్ర వశినాం వా పర పరిగహ సంశ్రేహ పరాబ్ముఖ వృత్తీ3 
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రీ యదార్య మస్యా మభిలావి.మే మనః 

+ ఇంగువ్టెల చిక్కణ శీర్ష న్య 

తెలుగున చిక్క” అనే శబ్దము, “దిక్కణ అనే 

సంస్కృత శబ్రమునుండి ఫుట్టినడా! “చిక నంస్కృృతభ వమా? 

గురువులగు కాళ్యపులు ఆశ్రమంలో లేరుకనుకనే బహుశా 

దుష్యంతుడు తనను వివాహం చేసుకోవలసినదిగా శకుంతలను 
అడిగివుంటాడు, 

4 రాజు నీవారభాన్నములలో ఆరవవంతు భాగము 

యమ్మని వొ డిడి తేవచ్చును. రాజుకు er oe 

అస్థము: “కముదంబులశే శీశియును 

గమలంబులకే రవియు వికాస మొసంగున్; 

స్వమన మటు జి తేందియులకు 
విముఖంబగు( బరవధువుల ఓకాంగలికిన్ * 

ర్థీ ఇది |పథమాంకి ములోనిగ్వి 16 వ లేదీ డైరీలో యిది ఉదహరింప 
బడినది, 

+ శకుంతేలను ఎవరు పరిణయమాడి అనభవించగలరోకదా అని 
దుష్యంతుడు విదూపకునిచెంత వాపోవుచున్న పుడు విదూనకుడు “యింగుదీ 

తెలుతో చిక్క_నెన అరణ్యవాసి చేతిలో శకుంతల పడకమునుపేే, నువ్యా 

వెను చేతికి చిక్కి_ందుకో” మని సలహాయివ్చాడు. చిక్కిణ అనగా చిక్క 

నైన అని ఆధ్యాము, 

4 ఆ టో కొందు తపసులు తేనను గుర్తుపట్టూరని, శకుంతలను 

చూడ్డానికి యొమివమోద వెడితే బాగుండునని దుష్యంతుడు, విదూపకుణ్ణి 
ఆలోచన అడగగా, “నీవారధా న్యములలో ఆరవణభాగం రాజువు కనక నీక 

రావలసీివుందిక చా ఆ మిషమోద  వెళీదాంొ అని విదూసకుడు రాజుకు 
సలహా చెప్పాడు, ఇది విని దుష్యంతుడు “తాప'సేంద్రులిచ్చు తపముల యాజవ 
ఖగ మక్షయముగం బరంగు మాకు” అని చమత్కరించాడు, 
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వసోంది. కోశాగారం నిండుగానే వుంది. దుషంతునిలో కొంత 

హోన్యచమత్కారము లున్నవి, “తపములో ఆరవవంతు.” 

& అహోోదీవి,మణోఒవపి విశ్వసనీయ తా వపుపషః! అధవా 

ఉపన్న మేతదృషిభ్యో నాతి భిన్నే రాజని, 

ఇ్రబువంటి గుణములుకల రాజులను కాళిదాసు న్లాఘిస్తాడు. 

తనకు ఆశయ మిచ్చిన కవిపోషకుడై న యెలిక నుశేశించి - కాళి 

దాసు యూ వొగడ్డలను బహుశా చేని నంటాడు, 

+ కకవిపయ ర్యాతం సారధి ద్వితీయే నాయుధ సథ్రీచా 
ఛవతాసనాథ్ (కియతా వమూశమ ఇ, 

సరే; అందుకని, రాజా ఆశ మంలో కొన్ని రోజులు వున్నాడు, 

“ముదు లే కుతూహలం పై కుబికనమాట నిజమేకాని, 

స్త అఆశమారణ్యంలోవున్న దువ్యుంతుక్లో అ|శోమాన్ని రక్షించడానికి 

కోన్ని నోదాలపాటు వుండవలసీనడిగా బుషి కొమారులు కోరతారు. ఆ వుడు 

వొక బుపెకుమారుడు దుష్యుంతుగ్ది చూస్ అశ్చర్యంతో “అహా! ఈయన 

మూరి, "లేవోవంతిమమిునా విశ్వోస నీయంగా వుంది, బుసులకునూ యితనికిని 

అ -భేదంలేదు. కనక యిలాగ రాజనందనుడు నుండడమ నేది యుక్తంగా నే 
వుంది అంటాడు, 

థీ we న కణ్వమహనర్ని రలేరుకనక రాక్షసులు యజ్ఞాన్ని 

విఘ్నం చేస్తారు, “అందువల్ల _ మోరు. సారధి ద్వితీయులనై 

ఆయుధాలు చేతివూని యీ అశమాన్నిరక్షింపొ వలసినదిగా ఆశ్రను 

వాసుల కోంకను రాజునకు బుషికునారులు తెలియచేసారు. 

+ బుషికుమారుల కబురువిని రాజు ఆశ్రేమంచై ఫు వెడుతూ, విదూహ 

కుళ్లి “శకుంతల్చి చూడాలని కుతూవాలపడుతున్నా వా 2” అని (పళ్ళ్నిం 

మాడు, ఆపుడు విగూవకుడు చమత్కారంగా అన్న మాటలివి, 
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BB ప్వు కీ రాక్షసుల కథ వినగానే ఒక్కవినరంత మిగ లేదు.” 

హోస్న నంభాషణము ! 

+ రాజధానినుండి కరభకుడు రాణి అస్ష్మృను దుష్యంతునిక 

తెలిపాడు * ఆగామిని చతు" ss దివి ననిర్భ్భృర్తే నపారణ ఉపవాసో 

మమ భవిష్యతి. తస్మిన్ దివసే దీర్హాయుపా?-వశ్యం సన్ని హిలేన 
భవితవ్యమితిొ. 

రీ “తిశంకురివాంతరాశే తిష్ట” (తిశంకుని కధ యెప్పుడు 
జరిగింది +! శకుంతలా వృతం తానిక పూర్యమా కాక తరు 

వాతినా ? ఇది ఎన కానిజమ్ “కాదా?! 

ముందుకాలంలో ఎప్పుడోజరిగిన (తిశంకు వృషత్తాం 
తాన్ని, శకుంతలా వృత్తాంతానికి పూర్వమే బరిగిన్న) ఇక్కడ 

కవి చెబుతున్నా డేమో! 

+ “మా ఖలు మాం రక్షోధీరుకం గణయపి?” 
“మహా బాహ్న్మణ కథ మేతద్భవతి సంభావ్య తే?” 

+వ్వవాళటికి నాల? నాలగవదినంనాడు పారణమానివేసి ఉపవాసం వుండబో 
తున్నాను కనక దీగ్గాయుహ్మంతుడేవగు నువ్వు దగ్గర వుండవలెను, 

గీ తన తల్లి పిలుపు నందుకున్న _తేరువాత్స్క రాజధానికి వెళ్ళవలెనా, 

లేక ఆశ్రమంలో యజ్ఞాన్ని రక్షించేందుకు వుండిపోవలెనా ఆనే మిమాంస 

దుహ్యంతుణ్ణి ఎదుర్కొంది, *శెండూ దాటకూడని ఆ్యాలే. యేమిటి చేయడ 

మంయు” విదూషకుడు అన్న మాటలివి : * (తికంకుళ్ళా౫ అంతరాళేంలో 

నిల్సిపో. ” 

+ రాణి కబుకు విని దుష్యుంతుడు విదూపకుగో ప్మతకృత్యాన్ని నిర్వ 

హీంచేటందుకు రాజధానికి వెళ్ళమని చెప్పాడు. నే “సలాగే వెడతాను శాని 

“రాక్షసులకు భయపడిపోయి వెళ్ళిపోతున్నా ననుకుంటావు సుమో !” అని 



4 ఇండో అంకంలో చివరిశోకంవలన దుష్యంతుడు 

భయంశోనూ, గౌరవంశోనూ శకుంతలను చేపడుతున్న ట్లు 

తెలుస్తున్నది. 

20 ఏ[వ్రియల్ , ననివారం : 

మొన్ననీమధ్య, పుణ్ళుగం చెట్టి యారుణో ఈ కటు 

కోేరుభళో కూకరుూున్నా ను. మాశోపాటు కృపయంగానుకూడా ప్ర న్నా హయ్య 
వున్నారు. ఆయన వాలా ముసలివాడు; కళ్ళు (పకాశ వంతే 

విదూహకుడు అంటాడు, అవుడు “ఆపో! నువ్వు మహా (బావా యిడివి, నీకు 

భయమ నేగి వుందని శీనెలా అనుకోగలను?” అని దుష్యంతుడు వేళాకోళం 
చేసాడు, 

+ “క్ట వయం క్వ పరోక్ష మన్మథో 

మృశశాై స్పమ మేధతో జసక్కి 

పరిహాసవిజ్పాతేం సఖీ 

పగమాెరిన న ృహ్యాలౌం వచః” 
ఖి 

ఆయి .*క వల మనమేడ! యజారె కామ యగుచు 

kK సరి మృ re 'బెకింగెన్టు 

ముగుద యిడియెడ * పరిహాసమువనకు "నేను 

బఎలుకుమాటలు నిజమని తలంపవలము 

తాను శకుంకణాకురక్తుడ -౩తిపని విదూషకుడు ఆంతేప్రరంబభో ఒకి 

వేళ చెబుతాడేమా అనే శంకితో దుష్యంతుడు విదూపుకునితో పలికిన 
పలుకులు: “బుసులమోద నాకున్న గ "రవంవల్ల ఆకే మానికి వెసుతున్నావ, 

కాని తాపసశ న్య శకుంతిలమోద నా కేమో మనసులేదుసుపమూ”. ఆంటూ 
దుష్యంతుడు విదూపుకునకు మెనిధంగా "తెలియ చేశాను, 
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ములు, ఉత్పాహం అధికం. తనకు అర నెఎనిమి దేళ్ళ వయస్పని 

చెప్పారు. త్యాగయ్యగారు నలై ఆరు సంవత్సరాల! క్రితం 

పరమపదించారు. ఆయన గురువు రామ్మ బహ్నం. “ఆనంద 

సాగరమె” అనే కృతికి అ మేమిటని కృష్ణయ్యగారిని అడిగాను, 

ఈ కృతిని “ఆనందసాగర మిదసని చేహాము భూభారము, 

రామ (బహ నందసాగరము” అని చదువవ ఆను, 

భాగవతం "బేశంలో నశించిపోతున్నదని ఆయ న 
~ Pa) క 

అన్నారు. తమ చిన్న తనంల్ న్; మంచి భాగ వత ఫుజట్టు 

లుండేవట! హాగికథ దాసులను ఆయనా పణ్బుగం చెట్టియార్ 

గారూ (పశంసిస్తూ కొంత సేఫ్టు (పసంగించాను. 

'త్యాగయ్యగామ 4 శ్యామసుంద రాంగ ' అచే కీర నను 

గానంచేన్తూ చనిపోయినారని (శ్రి) కృష్ణయ్యగారు చెప్పినారు. 
ఆయన ముడికి నాటి (గాహ్నణుడు, నారాయణ అనేది శివ 

పరం. 

4 4 4 థీ 

( 
“ప్ కృస్యమరాజాగారు విచ్మితెంగా సంభాషిస్తారు. 

అన్ని మాయాప్పరా ణాలు, మనుష్యుల్ని నరకానికి నోసి వెయ్య 
రామ్మా న వచ్చినాయి. అవి వినకూడము. ఫు రాణాలు అన్ని 

ఐక్య కంర్యం చెయ్య వ లె. విస్తుప్రురాణముటు సాజ్విక ములు. 

Wes రాజసముబు. శిఫుడవి తామసములు, అం లు 

నివ్రణ్ణి గాని అన్యదై వములనుగాని ఫూజించగు. మాట్లాడుతు 

న్నప్పుడు రాజుగారికళ్ళలో మందహానముతొలగి [కొధభావము 

కనబడుతూవుండను. మనిషికి చిరుకోపం ; ఇస్తే నిముషాల 
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మోద విరుచుకు ఒడ తారు. సంభాహణలో (పశాంతత. లేదు, 

మాటలను యీడుస్తూ పలుకుతారు. పలికిన మాటనే పల 

కుతూ చెప్పిన వాకమునే చెబుతూవుంటారు. మామూలుథోర 

ణిలోనూ కోపంవచ్చినపువూ ఇచేపిం.భూమి వణకిపోతుంచే మో 

నన్నంతడా([గ కాగా ఒక్కొ-క్క- అడుగే ఐఎ_గ్తిఎ త్తివస్తూ నడుస్తూ 

వుంటాము. ఖక్చుళలో యేమ్మాతం నెనకడుగు వేసేది లేదు, 

చేతితో ఎంతుంట అంతా అవలీలగా ఖయ్పు పెసుస్తారు 

దూబ రొ లోగల రం మంచిది, కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో 

సానుభూతిని చూవిగ్తారు. మనిషి గ్యుభంగా వుంటారు. చిన్న 

'వెళ్యాలంపటం ర డాక్టరు దగ్గరకు నళ్ళాలన్నాకు. 

ఖీ 4 4 

ఈ వేళ తెలుగుహాన్సు కెండు సంచికలు నాకువచ్చినవి, 
వోనీ అపూుడపూడెనా దాసి సంగీతేధంని వినవసూవుండడం 

న స భల anes 

గానూ, ఉ తాహముగానూ న నిర్భహీస్తున్న ందుకు ఆనంద 

మవుతున్నది. “నాయకు రాకవలన విజయనగరంలో కొంత 

అలీకిడిగా వున్న ఓ్వంని. నాయమను దుయ్య బడుతూ మిత్రుడు 

వెంకయ్య చాలా ఘాటుగానే ప్యతికలో లేఖ (వాశాడు, 

యువకులకుగల ఉత్సాహం, దురుసుతినం తప్పిస్తే లేఖ చక్క 

గానవు్రంది. అతెసి మొదటివ్యాసు కంకు యిందులో 

కృ తైమతిగం తక్కు_ వే, జిట్రడప్పి దూకుడు బాలా తీ వంగానూ, 

యెంతమాగతం తెగదిదిగానూ, అయి క్షంగానూ వుంది. 

నాయకు వాలా చిన్న వాడు. మహారాజూవారి దృష్యలో 

పడినప్పు*న్నుంచీ తననుతాను అధివృద్దిచేసుకోవాలని (పయత్ని 
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స్తున్నాడు. ఇ్రక్క_డ నున్నప్పుడు కొన్ని ఫు సకాలను చదవ 

డానకు ఆరంభించాడు. నెనుకంజ “వేయకుండా కృష్ చేసి 

నట్లయితే యువకులలో మంచి వక్తగా రాణించగలకు. 

ఈసంవత్సరం కా లేజీఫొటో నేను లేకుండానే సాగి 

పోయినది. బహుశా యిది వుంచిచే, జబ్బు మనిషికి (గూవు 

ఫొటోలో స్థానం లేదు, కురూవికి ఫొటో తీయడమనే (శేమ 

కూడా యేల! 

4 4 భీ 

నా ఉత్తరాలకు జవాబు రాసేపాటి దయ మేనేజర్లకు 

లేకపోయింది. బహుశా నాకు తెలియచేయడానికి నంతోష 

కరమైనవార్త యేదీ లేదులాన్సంది. వారిపఏస్థితి అంత అను 

కూలముగా లేదేమో! 
0 థ 4 

"వెంకయుుగాచే కాక మిగిలిన విజయనగరవాసులు 

(శ్రీ నాయరును అభినందించవలసివుంది. విజయనగర వింతలు 
మాలా ఆసక్తగానూ, ఆహ్తోదక రంగ నూ వుండవచ్చును, విజయ 

నగరంలో యిక ఊసుపోతుండి. నాయరు రాకవలన కలిగిన 

(పభావంయిది. ఆశ్చర్య మేమి! పిల్లలు నాయరంకు యిష్ట 

పడి తీరుతారు. చక్కగా (వాయగలశ క్ర, మాట్లాడగల 

నేర్చూ వున్నపుడు పిల్ల లను ఆకర్షి ౦చవచ్చును, మిస్థరు నార్టన్ 

అం విద్యాన్థుల కెంత యిస్టమోా చూడండి ! ఆయ నచుట్లుూా 

ఎప్పుడూ విల్ల లే! 

పాపం, రామమూర్తి పంతులు ! ఆయన కుమారుని 

మురుగులు, -చోరీపోయినవట; “తెలుగు హోర్పుళొక “న్యూసు” 
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వొరికింది. నా అనారోగ్య విషయముకూడా పతికకు వార్త 

అయినది. కొత్త వరువలె తెలుగు హాప్ప మంచి పూటీమిాద 
వున్నది. ఎక్క-డచూాసినా దొంగతనాలూ, అగ్నీి(పమాదాలూ, 

ఉపన్యానపు వెల్టువలు ! 

వూ గావవురదికి నామోాద పంవచ్చింది. ఇక్క-డకు 

వచ్చినప్పున్నంచీ అతస్ప్మర్నుంచి నాకొక వుత్తర మైనా రాలేదు, 

అతని (సయత్నాలకు కా నభ్యంతరం కలిగించాననీ, మహోరాజా 

వారు తనకు సొమ్ము బదులు యివంకుండా ఆటంక పరిచాననీ 

నామోద అతనికి కోపం. ఇందువలన కలిగిన ఫలితమల్లూ మా 

యిద్లరికీ భదాభిపాయాలు కలగడమే; 

నా భార్యా, పిల్లలూ మాడుగులలో వున్నారు. వాళ్ళ 

యోగసశ్లేమాలుసైతం నాకు తెలపడానకు మా చావమరదికి 
మనన్క-రించింది కాదు. ఖో వచ్చిన యిబ్బంచేమోలేదు; 

అప్పువ్యవహారంలో కలగ చేసుకుని నావిధిని నేను నిర్వ ర్హించాను. 
అందుకు నాకేమో విచారం "లేదు. 

ఒకనాడు, మహారాజావారు అనుకూలమైన షరతుల 

మోద కొంతడబ్బు అప్పిసామంటిరి. ఆయన అన్నుగహాసికి నేను 

తగను. వాలా సంనత్పరాలయింది, ఆయనవద్ల "రెండు వేల 

రూపాయలు నగదు అప్పు పుచ్చుకుని! అప్పడు మాస్పితి 

గతులు మేమో బాగు లేవు. తీసుకున్న అప్పులో యింతవరకూ 
వొక్క-రూపాయి. చెల్లుపెట్టలేకపోతిని ; పుచ్చుకున్న సొమ్ము 
తిరిగి నేను యివ్య'లేకపో తానని మహోరాజావారికి తాము మాట 

ఇచ్చినప్పుడు తెలియ తేక పోయెను ; ఈలఅవకాణాన్ని యెంత 

మాతం వినియోగించుకోకూడదని నేనూ అనుకున్నాను ; 
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నేనటువంటిమనిషినికానని నా స్నేహితులకూ తెలుసును. కాని 

చసన రుణంతీర్చ లేక వోతిపి.'! 

మా బావమరిది అప్పులవిషయంలో ఖరాఖండగా 

(పవర్తించడని జెలిశాక, నా మనసుకు మరీ చాధకలిగింది. 

అందువల్ల నేను జోక్నం కలగచేసుకుని మహోరాజావారికి నా 

అభ్యంతరం హోలియచే'శాను, తీసుకున్న నాము తిరిగి చెల్సిం 

చకపోతే మనసుకు శాంతివుండదు. అటునంటి చిక్కు లేవీ 
రాకుండా, ముందే మహాూవాజూవాశుు నాకు మనశ్శాంతి కలి 

గించారు. 

నను యిక్క డకువచ్చి కొన్ని నెలలయింది. కాని ఇంత 

వరకూ Wa ue లెవు. ఇంతకం తిన్న బడుతుందన్న 

ఆననాకు లేదు. ఈఅడి శో వూాసులో నే ఇదిభాగుపడనప్పుడు 

విజయనగరంలో అన బే ee మ్య్ట్రుపక్క-ల వాతా 

వరణం, యిన్ని మంచి సదుపాయాలు, గొప్ప భనవంతులకూూ, 

ఉన్న శోద్యోగులకూ తప్పించి, అన్యులకు అంద గాటులోవుండవు. 
నిజమే; నాకు ఆలోచనలు లావు; మనసు (పళాంతంగా 

య అనేక విషయాలమోదకు దృష్టి పోతుంది. పురావస్తు 

తే పరిశోధనలను కానించాలనే పిచ్చి (పబలిపోతున్నది. 

విజయనగరం రాజకుటుంటికులచర్మిత రాయాలనే తలంపు 
(ప్రత్యే కంగా నానాటికీ హాచ్చుతున్నది. ఇందునిమి శ్లమే నేను 

న వెళ్ళాను, కీరియంటలు ౫ (బరీలో గంటలతర బడి 

కూప్బుని, భోగట్టా సేకరెంచాను. నం చేహాన్పదమైన ఆరోగ్యం 

కలవ్య క్కి సాధ్యమైనంతత్వరలో తాను చేయగలపనిని యేదో 

వొకటి చేయడం మంచిది, విజయనగరకుటుంబ పూర్వికుల 
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వంశ చరితను గురించి కొన్ని క వ విషయాలను చెప్పగలిగిపి 

"నేని, అది నాెంత ముదావహ పు 

(పస్తుతము నా ఆలోచనలో వున్నవి, మూడు విష 

యాలు! మసహోరాజావారి నంశ చరిత; ఆం(ధ నాటకరంగం; 

య సియుల ఏడా సమస్య. ఈ మూడింటిని గురించి యెంతో 

కొంత నేను కప్. చేయగలనుకదా! 

4 4 

కొొంతదూరము వచ్చిన గ్రేవచ్చిమాగు (రం మరిముందుకు 

కదలడానకు నెనుకాడింది; సరే అని దానిని యింటికి పంపించి 

వేశాము. గయానమాజ లో జసగుతున్న మోటింగుకు హాజ 

రయిపిని, నంగీతముపై Se సంస్కృతే పండితుడు చక్క-ని 

వ్యాసమును తౌలుగున (వాసి చడివినాడు. అయి తే దాని నెవరూ 
అగ్గముచేనుకోకపో సోమా సె, ఖాతరుకూడా చేయ లేదు. 

సమా వేశమునకు అధ్యతృత వహించినది మిష్టమ ఆడం; 

ఇదరు పిల్ల వాళ్లు దూడడాని కెంతో ముచ్చటగా వుండిరి, సభకు 

హాోజరయినవారు అతితక్కువ, 

నమా వేశానంతరం రై ల్వేస్రేవ వనుకు నెళ్ళీ రని, (శీ నాల 

నాధయ్యరు ముదటితరగతి కంపాస్టమెంటులో (పయాణము 

చేస్తూనుం కోను. అతను కూర్చున్న కంపాస్టమెంటులోనికి ఇద్దరు 

యూరోవియనులు (పపకశించిరి, అయ్యముగాకు రిజమ్యుడు 

కంపాస్తుమెంటులోనికి వెళ్ళిపోవలసి వచ్చినది, నైలు కదల 

బోతూండగా సామాను మరొక పెన్లులోనికి మార్చడం 

యెంతశమ ! ముందే వొకపెళ్టై ఆయన రిజర్వు ఇసుకలో 

వలసింది ! 
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9] వ్మపియల్, ఆదివారం: 

శాకుంతల నాటకం మళ్ళీ "తెరిఖు*ను, 

“యజ్ఞ కర అయిపోయింది కనక సదస్యులు నాకు 

ఏీశోో-లిచ్చారు. విరహాంళో బాధపడుతున్న నేనింక యేమి 

చేయుదునుఖి అని దుష్యంతుడు ల శక్యమరవిస్టసుర భి; కణ 

వాహీ మాలినీ తరంగణామ్ అశైర నజ్జత “స్పర వరళమాలిబ్దతుం 

పవనం భె రవి, 

మేఘ సందేశము, భవభూతి ఉ త్తరరామచరితములతో 
సరిపోల్సి మూడవ లను, 

గ్థి “వేతనమరిక్షి పేల తామజ్ఞాపేనన్ని హితయా శకున్నలయా 

ఛవతవ్యమ్ . దుష్యంతుడు శకుంతల అడుగుజూడలను పఠినీలించుట 

సొగసుగా వుంది! 

+ దుష్యుంతుడు పిరవావేదనను భరించలేక ఆకమ (పొంతంణే సంచ 

రిస్తూ అనుకుంటున్న మాటలు; అశని అవస్థను "తెలిపే ఫ్లో కానికి అర్ధం : 

“ రోయజాతేసువాసనతోడం గూడి 

మాలినీతరం౫జలకణాళి( దాల్చి 

యనిల మిచట గా థాలిం౫ నార్హృ మయ్యె 

గామత స్థమదీయాంగక ముల కిపుడు.” 

వ్ 2 1 డి కు § (పబ్బశెట్లతో చుట్టబ వున్న యా లతామండపమునందు శకుంతల 

సన్ని హితురాలయి వుంది, ' 
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( “అభ్యున ్న తా పురస్తాదవగాథా జఘన గౌరవాత్ప శాత. 

ద్వా ర-న్యపాండుసిక తే పదస_్లర్ణృశ్య లేఒభినవా”, 
చెట్ల చాటున పాంచుండి శకుంతలనుచూడడం, ఆపి లల 

మాటలు దొంగచాటుగా వినడం రాజానకుగార వ(పదమా 1 

దుష్యంతుని ఉదాత తకు అగధమైనదా? 

+ “పథమదర్శనాదారభ్య పర్వుత్సు కాలపన్నే వశకుంతలా,” 
శకుంతల దువ్యుంతుత్ధో వొక్క-సాశే మాసి వుంటుందా 

యేమిటి! “పర్యుత్సుకా” ఎంత నొగసుగావుంది ! 

+ “పూర్వాాన పుష్పశయనాదుఖ్రాయ” అహా! ఎంత 

సహాజంగానుం దీ భంగిమ! 

సరిగా దుష్సుంతుడు లతామండపం చెంతకు వెళ్ళేసరికీ 

అనసూయా(పియంవదలు శకుంతలమదన బాధనుగురించి యెందుకు 

(పనంగించాలో 1? వారి నంఫాపణ కొంత జరిగిన తరవాత 

| ( “ఇవిగె ద్య్వారముక డం దా యిసుకి లోన 

జభుసభారంబునను వెన్క_(జాలలోంతు 

గాను ముందు (పక్కను "నిెళుగాను నున్న 

(కొత్కయడుగుజాడలు కనుంగొన౫ నయ్యె.” 

+ దువ్యుంతుశ్ణి మొదటిసారి చూసినప్పట్ను 0చి శకుంతల గా థాను 

రాగంచేత బాధ పడుతోందని (ప్రియంవద అనసూయకు తెలియచేస్తున్నది. 
“రాజాకోసమే శకుంతలకి మనో వేదన కలుగుతున్న దాయేమిటి ఇప్మా* 

అని (ప్రియంవద (సశ్న, 

+ శకుంతేలను అనసూయ “చెలియా! నిన్నోకటి అద గాలనుకుంటు 

న్నాను. నీకు సంతోషం అధికం గావుందికదూ?” అని (ప్రశ్నించింది. ఈ [పశ్న 
విని శకుంతల “ఫూర్వాన్చన ఫున్చుశయ నాదు సాయ” ఫూలపాన్పునుండి సము 

లే చింది, 
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మధ్యలో రాజు లతెవుండపంచెంతకు వచ్చినట్టు ఇమావిసే 

శాగండును! 

థ 4 4 

క్షనుఖభామలు ముఖమునకు కొంత అందము కలిగిస్తూ 

కొన్ని లక్షణములకు దోవాదముచే స్తవి. ముందుకు పొటకరించు 

కొని బొద్దుగావుం డేవి సొగసుగా వుండవు. వ్ అంటు 

కొెనిపోయినట్టుంశు, (రా రత్యెమును సూచి స్తవి, అని సున్నిత 

ముగా పెన్సిలు గతవజ వుంకు చులకనమనిపీ అని సూచన, 

(క్రమముగా  విల్లువల వంగి వోమో స్తు దళనరితన ముతో 

కండ్లకు అతిదూరముగాగాని, _ అతిద్య్వరగాగాని లేకుండా 

వుంశు, అవి ముఖమునకు శోభని స్తవ, వకవరనగా లయినుగా 

కాకుండా యెగుకుదిగుడుగా సోగగావుంళకు అవి తెలివి కేటలకు 

సూచన. ఉదాహారణకు : అనంతాచారి గారి కుమారుడు 

థీ 4 4 

ఈరోజున “రనల్” పాటను పంటిని. “ఏమంత రూపసి 

కాదూ: కాని నిఖూగాచూ స్మ ఆమె ముఖవర్చస్పులో Ce 

ధీమా, చక్క-ని నమత కలిసి గోచరి గవి; నాజూకుశో మీళిత 
మైన యీోాపత్తు నిర్ణ త్వషుభావం స ఖరిలో స్ఫురిస్తుంది. ఉదా 

తంలో పొడుతూనుం కు కనుబావులు విడతవి. పాట వాలా 

హోయిగాను, మధురంగాను వున్న ది. పెటుకుతనం యేమి లేదు, 

కు వోకుసీడగా అభికుచివుంది. అయినా 
మదరావీ ని స్రీలలో కనబడే చొరవగా ని, (శ్రీనివాసాచారి పాటలో 

వుండే భావవిన్యాస సముగాని యీమెలో కనబడ లేదు. ఆచారి 

గారి పాటలో రకరకాల అనుభూతులు వున్నవి. కాని మధుర 
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మైన రసోత్క-ర్ష ఈమె గానములో గోచరించినటు ఆయన 

కంరములోకూడా కానము. ఈమె అనుభూజెకిగల ఉ(ది_క్షతను 

ఆచారిగారు అందుకోజా లరు. అట్ట ఉగదికానుభూతిని ఈమె 

యిశ్తే అవనీలగా అందుకోగలదు. “ధనం” పాటనువిచే అవకాశం 
యింతేకుముందు నాకు లభించ లేదు. ఇడే మొదటిసారి వినడం. 

నేను సాధారణముగా వినవలసివుంటూవుండిన గానములలో 

వలె యిందులో *గళసాధకవు వికారము” లేమి లేవు. వాటిని 

ఆమె త్వజించినది; జయించినది. వాట నరళముగానూ, ఆసహ్తోద 

కరముగానూ వున్నది. స్వరకల్పన లలో పాండిత్యమూ, చమ 

త్మా_రమూ కలవుగాని తీవితనము అంతరించ లేదు. గాాతముతో 
పాటు నాజూకైన మనోహరమైన వాయిద న మ్మేళశనము. 

వ్శారవమునకు నరితూగు గొంతుక, ఏణావాయిద్యముకూడా 

మృదువుగా వున్నది. ఇంతకుముందు మైసూరుశేపన్న పాట 
వినడం తటస్థించింది. కాని ఈమె గాతం ఆయనగా(తంక ౦కు 

మధురమైనది; ఇక మిగిలినవారి సంగీతము, ఈమెముందు దిగ 

దుడుపు ! 

కాని ఈమెళో ఒక లోపమున్నక్టు నాకు తోచిసది. 

వాయిద్యములో ధాటీ కనబడదు. ఆరితేరిన చేతిలోపడి దిక్కు 
లను మా(ర్నొగించ వాయిద్వం కాదు, 

దర్భా5, ఖై రవి, సోవిర్కి యమకులకాంభోజి, పున్నాగ 

వరాళి మొదలైన రాగములలో కొన్ని కృతులను బహు 
చక్కగా పాడింది, 

4 ఖీ ¢ థీ 

14 
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ధనం పాటక'చేరినుండి యింటికినస్తూంకు, తోవలో మా 
కొక "పెళ్ళి ఊ శేగింపు తారసపడ్లది. ఊరేగింపు చాలా బాగు 
న్నది. ముందు వొక బ్యాండు. దానివెనుక నందలకొద్ది మగ 

వాళ్ళు ; రకరకాల విలునెన దుస్తులు ధరించుకుని గీవిగానడిచి 

వెడుతున్నారు. ఒక గురంపై వొకబాలువూ బాలికా 

కూచుని వున్నారు. గ్యురం వెనకాల న. వింత వింత 

పొడుల ఆభరణాలు జిగజిగ మెరుస్తూ వుంకే, స్రీలు కొందరు, 

వయ్యారంగా నడుస్తున్నారు. pe ) ఊశేగింవు, 'మొతృంమిోద 
చూడదగినదిగా కనిపించింది. (మ్ర్రీలలో కొందు సుందరులు, 

గ్యరపు బండీ దిగి ఊశేగింపు తిలకొద్దామనుకుంటిని. 

ఏమి వింతలుకంటికి కనిపిసాయో, చెవులకు వినిపిసాయో 

మరి ! అనుకుంటూ వుండగానే బండి వెళ్ళిపోయింది. నేనాప 

మన లేదు. 

28 వ(పియలు, మంగళవారం : 

కిస్రి యనుశకా లేజీలో రసెల్ గారు సేక్స్పియరు 
“వారిములేనసు” పారము తా వింటిని. వక్త అసజాలను, 
ధోరణి అంతబాగాలేదు. 'స్కిన్నరు” కన్న. దృఢతరమైన 
వాచికము కద్దు. ఈపత్తు కాయి కాభినయం, ముఖవి కాసములో 

మార్పులు, స్కి-న్నరును మా స్టిని. విశాలమైన యెగుడునుదురు. 
వాచికము మంచి స్ఫుటముగావున్న ది. “బేకను ఉపన్యాసము 
లిను బోేధించుచుండెను. పొడగరి, బక్క-పల్బని మనిని. 

సౌహోర్ష్రదృష్టి కలదు. పిల్లలు చాలా మెల్ల గా చదువుచుండిరి, 
నెమ్మదిగా మాట్లాడుచుండిరి, 
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రెసిల్ క్షాసులోకి రాగానే వీల్ల లకు "పేపర్లను యిచ్చి 

చేసినాడు. “కొరియులేనసు” నాటకము (పథమాంకము; 

తోమ్మిదవ రంగము. నిది నిజముగా వాలా కష్టుమైనరంగము. 

వివిధపాఠాంతరములు. ఉన్న పాఠాంతరములు  మిక్కు-టము. 

విటిని సమన్వయము చేయడ మే దుస్సాధ్యము. క్షారడన్ (పెస్సు 

ఎడిషన్లో వాక్య విరామచిహ్నాలు ఎక్కువ” రసెల్ యిలా 

గున చెబుతూ చికునవ్వునవ్యాడు. “ఇదిగో యిది గ్లోబ్ ఎడిషన్; 

ఇద్ క్లారన్ డన్ (పెస్ప్సు నంపుటినే అనుశంప య! ఆరవ 

పం కిలో పాఠాంతరం. "పేక్స్పియరీయనుపండితులు గోబు 

ఎడిపనేఫాలో” మ ” పుస్తకాన్ని బల్లమోద 

సెట్టి కాసే సు ర స్పెల్ మా కానంవహించాడు. పు స్తకాన్ని ర్రీక్సి 

చహలతో" అటూ ఇటూ ఒకమారు తిప్పాడు. “ఇక్కడ 

(డస్ట్రన్ చెబుతున్న పదం “ఏన్ ఓవర్ ట్యూూర్ ” అని; ” నోట్సు 
తెరచి (వాఫెసరు బోధిస్తున్నాడు. 

“ఆయన చెబుతున్న (పకారం. ..ఆయన్ని మన మొక 

అథార్చగా ఎంచుకోనక్క_ర లేదు. ఆయన యీపదం అయి 

వుంటుందని సూచిస్తున్నా డం లే; ఆయన సూచన మంచి చేవురి; 

కాని, ేన్సియరీ యను పండితులీ సూచనను ఆమోదిస్తారో 

లేదో నాకు తెలియదు, “ఓవర్ ట్యూరు” అనేపదం ముందు 

సి అనే అక్షరం లోపీంచివుంటుంది.” సుద్దముక్క- 'చేతపుచ్చు 

కుని దాన్ని మెల్లగా ఎగరవేస్తూ కిందపడకుండా ప్యుకుంటూ 

రసెల్ తన ఉపన్యానం కొనసాగించాడు; పోనీ ఆయన చెబు 

తున్న (పకారం మనమాశళ్థాన్ని పర్మిగహీంచినప్పటికీ, 
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జజ అర్ధంమటుకు మారదు. కనక దాన్ని మనం పరిగణించ 

hip 

జో జస గ డస ఎన్ అర్హా గు లా వెళ్ల ప. ఏవో 

ఫున్తకాన్ని పభుకువచ్చాడు: 

“ఫాలియోసులోమూ తం “ఓవర్ టూర్ ” అనే పదమే 

కలదు. దానినే అక్కడ సమన్వయించుకుని అం చెప్పుకుంళు 

“పేసేజి భానం పూర్తిగా మారిపోతుందండి!” 

ఓవర్ ట్యూర్ అనగా (పెలళ్య్యూడ్. అని అరం, 
యి 

రౌల్ తన నోటును తిరగవేస్తూ వెప్పుకువస్తున్నా డు. 

“మంచిది, "7 టొవొర చెబుతున్న (పకారం ఈ పదాన్ని 

ఈ అర్ధంలో సేక్స ి యరుకాని, చేదా ఆయన సమకాలిక 

రచయితలుకాని (పయాగించ వేదుల 

క్ష్లారన్తన్ నోట్సు రసెల్ వొకసారి తిరగవేసి “రైటు ఈ 
పదాన్ని “కవర్ టూర్” ఆసి సిర్లారించాడుః దీన్ని సక్స యర్ 

“కవర్” అనే అర్థంలో కాక “ఎ్లేసాఫ్ కస్సిల్ మెంటు” అనే 

అర్థంలో (పయోగించాడు, కాని కవర్ అంశునే * బై నాఫ్ 

కస్సీల్ మెంటు” విద్యార్థులు నవ్వుతున్నారు. “నే; (డగ్చన్ 

నోటులో మేేదోవుంది” నోట్సు తెరచి చూస్తున్నాడు. 

నుదుటిమోాద వేళ్ళనుఆనించి కొట్టుకుంటూ ఆలోచించసాగాడు. 

మనం సన్లోబ్ క్లారన్డన్ ఎడిపన్తనే క్లాసికల్ కొక్ట్గా. తీసు 
కోవడం మంచిదనుకుంటాను” (విద్యాగుల చుపర్భను ఇక్క-డి 

(రౌ ఖసర్లు దిద్దుతున్నారో "లేదో? నత్యనాథంగారిని కలుసు 

కుని యీ విషయం భోగట్లాచేసి చూశాం). 
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రసెల్ మాటిమాటికీ విద్యాస్థలను (ప్రశ్నలు వేస్తు 

న్నాడు, వివరణలను అడుగుతున్నాడు. “కెజైల్ అనే పదం 

మనకిప్పుడు వాడుకలో లేదు. మనకు డెగిలిటీ అనే శ్వూంవుంది. 

(శయాపదం వంటరి ల్ పెసవులపై మందహాసం, 

మనిషి పొడగరి; కాని సన్నం. వదనంలో (పనన్నత, 

“రారు లేనన్ అహంకారి. అతని వ్య కృిత్యం రాను 

రాను (సస్ఫృటవశాగున్న ది. గరి, కోేధం హాచ్చు. అందునల్ల 

తన సహచులకు దూరంగావుంటాడు,  ఆరిస్టోకటిక్ తర 

గతి. వారఏన వ్వ కలలో ఇతనిపా(త ద్విగుణీకృత మై రూపొంది 

సన్ల తన అభి వాయీోలను త్యజంచి ఇతయుల అభి(పాయా 

లకు చెవి నమత అతనికి లేదు. అహంకారం జ్ర 

(పపంచమే అంతా అంటూ రసెలు చిరునవ్వు నవాిండు. 

C | ర్త a C J De® స. వ లా కీ 

cy U త 

పిద్యాష్థాలకు పపగ్శను యిచ్చి వేశాడు. విశాలమైన 

నుదురు. “చేకను ఉపన్యానములను పారం చెబుతున్నాడు. 

“శపితంలో వివి అంతస్టులకు చెందిన మాన వ్రుబమధ్య 

వివాహాం, ,.......సెల్ అనేది అంత అవనరంకాదు. * సెల్” 

అంశు తప్పక జరగగలిగోదని అర్దం” స్కిన్నమ తన ఎడమ 
చేతిని మెడసై ఆనించుకున్నాడు. ..... “మపీ శుక ఆన్ యొవ్ 
అ కేపన్స్, యీ రెండింటిలో చేని!ి (పాథాన్యతయి సే గాం 

టుందో నాకు వెలియదు...... ఆంగ ౦లో ఎన్నో లాటిను 

భాపాపడాలు [(పయుక్తవువుతూవుం డేవి. ..లాటిను (కియా 

విభక్ళులను విడిచిపెట్టి, ఆ పదాలను ఆంగ్లంలో వాడుతూ 
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అచు అస అన వన - చు శద లు ము బిపిని అము పాడ్. ననా నత వ 

వుండడం సంప్రదాయం. ఆంగ్ల కియావిభ కులు అవసరం 

కాదనుకునేవారు, 

బేకన్ యీ వ్యాసాంతేమందు వివాహాలను గురించి 

ఎన్నో అభి పాయాలను వెలిబుచ్చాడు, యులిసెస్ ను గురించిన 

కథ.” 

యులిసెస్ పూర్వ వృ తాం తాన్ని స్కిన్నరు విద్యాస్థ 

లకు చెప్పాడు. 

“అయితే ఇక్క-డీ కధ యులిసెస్ గుణసంప త్తికి బాన్న 

త్యానికి ఉదాహరణగా పేర్కొనబడిందా[ 

స్కె=న్నరుది కొంచెం చప్పిడిముక్కు-. 

“ కాగరల్” అనే పదం లాటిను అగంలో వాడబడింది... 

(కాసు భూములలో కూ-చోవడంవల్ల నా తల పాణం తోకకు 

వస్తోంది. గదిలో ఎండ, ఖొంజూలు దిగువకు వున్నాయి) 

యంగాన్సు హీందూ అసోసియేషనుకు నెళ్లి తిని, 
చుబిలుచుట్టుూ ఎన్నో ష్మతికలు వున్నవి. టిటొబిట్సు, కాం 

శుంపరరీ ఫొన్టునై టీ, ఇండియా ఎకాడమీ; పబ్లిక్ ఒపీనియన్, 

లండన్ కైమ్స్, ప్న సోషల్ రిఫార్ళర్ మొదలై న పత్రికలు, 
గుండని జెందీలు; నోట ఎంతో అందంగావుంది. (పతి ఆది 

వారమూూ (శ్రీ) వేదం వేంకట రాయశాొ స్త్రిగారు (పొద్దున్న వేళల 

వేదాంత త _త్వేమును బోధిస్తూవుంటారు, 

కాలేజీలో (థ్రీ వేదం నెంకటరాయ శ్మాస్త్రగాకు కనిపించి 
నాతో (పసంగించారు, “ఆధునిక ఆం ధసాహిత్యం యేమై లేనేం; 

దాన్ని నేను పట్టించుకోను నా కొచ్చిన ఆ కాస్త తెలుగూ 
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దానివల్ల పాడైపోతుంది. సా తక స్యభావం అలవమ్చుకున్న 

వారు ఎప్పుడూ నిజమే పలుకుతారు.” 
థి థీ 4 

“డిబేటింగ్ సొసై టీ”కి హాజరయితిని; చర నియాంశము: 
“విద్యాష్టలు : రాజకీయాలు,” ఇద్దరు విద్యాసలు ఫరవాలేదు, 
ఓ మాదిరిగా మాట్లాడారు, అధ్యక్షుడు, బాంబాయినుంచి 
వచ్చిన వొక (పాఫెనరు, 

24 ప(పియలు, బుధవారం ; 

గరం మరికదలనని పెంకితనం చేస్తున్నది. జమేడారు 
వద్దకు వెళ్ళాను. అతేసీ (పాంతాలలో లీడు, దూర దేశమే 

పోయాడు. జట్కా- చేసుకుని వెస్టు అండుకో కు నెళ్ళితిని. 

అక్కడనుంచి లిటరరీ సామైటీకీ పయనం, 

25 వ[పియలు, లక్షి వారం : 

గ్యరవు బండవానిని బలవంతులళ్ళ కుదుక్చుకున్నా ము, 

(శ్రీనివాసాచారిగారు, రామనాధయ్యరు ముఖమును పరిశీలనగా 
చూశారు. అతడు ఆయనకు సలాము చేశాడు. 

26 వ(పియలు, శుక్రవారం : 

గురపుబ గీ చెడిపోయింది; బస్తి తయారీ యింకా 

పూర్తి కాలేదు, 

97 వ(పియలు, వనివారం 

ఈవేళ ఉదయమే నేను తోటలో పూవులను కోను 
కుంటూావుండగా, యింజనీరింగు కా లేజీ ఏద్యార్గి వచ్చాడు; 
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వచ్చి తనవిషయమై (శ్రీ) సుందర రావుపంతులుగారితో చెప్ప 
మని కోరినాడు. అతనూ నెళ్ళగానే, పర మేశ్యరవి భృగారు 

నొక మిత్రుని "వంట బౌ ఎకుపి వచ్చారు, బిలియను ఎగము 
క్, CP 

ఆడివిను. తదుపరి మి తులకు yy ఆ రాలను (వాసిని, 

98 ఏ[పియలు, ఆదివారం : 

ఈవేళ చాలా లేఖలు (వాఖాను. నాయువగారి 

మ్మితుడు, దుబాసీ వచ్చాడు. బట్టరూూ, అతనూ చాలాసేపు 

కాలశ్లేపం చేశారు. నాకూ ణాసువోయింగి. బలియగ్లు 

ఆడాం; నాలాగే అతనూ బాగానే ఆడతాడు. 

4 థీ 4 

మా వంటలక్క-_ చప్పుకోతన వా భన నఠ సలుపు, 

మొదటిలో ఆవిడ చాలా మంచిమనివీ.అనీ, శిలవంతురాలనీ, 

భక్మురాలనీ తోచినది. ఇట్టి శాంతతగలమనివి. “పన్న పురిలో 
యిన్నేళ్లూ వంటలక్క-గావుండిి  పట్నవానప్పుఫక్క యేమో 
అలవరచుకోలేబే అనే వితర్మ_మూ  నంశోషమూరకూడా 
కలిగాయి; గాని యో సద((పాయ మెంగో కాలం నిలవ లేదు. 

కంరం ఎంతో భాగ్గుంటుండి. పాటలు చాలా మధు 

రముగా పాడుకుంటూ. వుంబుంది. కేవలము భ క్లిగీతములే 

కావు. అప్పుడప్పుడు అడపాతడపా కొన్ని (పేమగతాలు 
కూడాను. కొంత వర్ణ నాణాతుర్యము, కధనకొశలమూూా కలవు. 

తాను యెరిగిన భోగట్టాలు చిలవలూ పలవలూ పెటి విన 

సాంపఫప్రుగా చెబుతుంది. చాలా తమాసాఅయిన మసిమీ,. గుణం 

మంచిదోకాదో నాకు తెలియదు; మంచిదనే అనుకుందాము. 
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ఆమె కొక సోదరుడు వున్నాడు, కరణకంకోసం కోర్టులో 

నావా బేపిలు పడుతున్నా డు, 2) ఏ, యస్, పంతులును 

'లుసుకుసి తతో తన. సోదా పాటవ చెప్పుకున్న దట ! 

5 కరణేకప్పుసూటు _ తనసోదమునిపక్షమయెటకు చేస్తానని 

రూ వంటలక్క-శు ఆయన వాగ్లానమిచ్చాడట. ఆయన కిప్పుడు 

నాకం బదిలీఅయింది. మాటలుం పే మా వంటలక్క_ మనువు 

కురిచిపోతుంది. మాటలాడడవమం కు ావికోసుకోంుంది, 

0. యన్, అర్, కుటుం బెన్ని అగా ఎముగతునుు ఏ యాన్. 

తర్ = గారు రక మధ్యులమ్మాయిని "పెళ్లి చేసుకున్నా ము. 

3పిల్ల మిల. అందక ౫, యార్ పాయను తలో గోకి, స్వ చేన్ 

యులలోగాపి అ ఎతటి అందక ౫ వేము. ఆమె “బీర? దమోం 

చాన కుమా నె. ఆమెకు పెద్దమనిషి అయిన పదహారోనాడు 

కోన వుయిం ౨. ఆనాడే "ae ఆమెను కాపరానకు యిక్క. 

డకు తీసుకువచ్చే శాడు. 

మా వంటలక్క యా ముచ్చటలను చెబుతూండగా 

నేను “ఆమె యిప్పుడు వుందా +” అని (పశ్నీంచాను; “ఉహు | 

దససోయుంిది:!” 

వొకసారి ఆమెను పెనిమిటి బూంగాయినగరము తీసుకు 

వెళ్ళాడు, రోజాకు వందరూ పాయల అ యింటిలో కాపరము 

న్నాడు. వొకనాడు ఆమె చౌక సిలుస్పటన్షములో ముఖము 

చూసుకుంట(౯ాఆండగా అందు నొక * వెన్షపృలిఆకృతి కని 

సంచి భయము "”లిపినది. అద్దముభో కనిపించే ఆ పెద్దపులి 

ల ర చు? “ఆణిముత్యాలు! అనే అగ్చొరావు గారి క థాని కాసంఫు 

టెళోే ముదితి మైన మెటా) ఆ సెక భు 

18 
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మదకు దుముకుతూ మింగ వస్తున్నట్లు అనిపించింది. తన 

మెడవరకూ భుజాలనుసెతమూ పెద్దపులి మింగి వేసింది. నెంటనే 
తెలివితప్పిపోయి, పిల్ల కిందపడిపోయింది; ఎంతసేపటికీ ఇసాంరకా 

నకు రాకుండెను, భర భూత నెద్యము తెలిసిన వొక మున 

అతా మరంగతేగానిని రప్పించాడు, నూరుకడవల చల్దసినీకు 

ఆమెమోద ధార్మాబవాహాంగా గుమ్మృ్రించనుసి భూత వేద్యుడు 

భర్తను ఆ 'బేశించాడు. ఆ విధంగా స్పా నంచేయించగా, కొంత 

సేపటికి ఆపిల్లకు స్పృృహవచ్చింది. తవుపరి, బొంబాయి 

నుంచి దంపతులు యిక్క-డకు నెగిపోవచ్చారు. ఇప్పుడిక ఆమె 

“ఆమె కాదు. పూర్వఫులానణ్యమూ, Rhee సాందర్భ మూ 

నించి పోయినవి. 

ఆమెను, “(థ్రీరి (గామమునకు వచ్చివుండమని కన్న 
వారు, చాలా పర్యాయములు కబురు పంపుతూ వచ్చిరిగాని, 

ఆ వీల్ల పుట్టింటికి నెళ్ళ లేదు. 

“దంపతులిద్దరూ (పేమతో అన్యోన్యంగా యిష్టాపత్తుగా 
వుండేవారా +” 

“ఉహు! వుండేవారుకాదు అహ! వృంజేవాకు; 

అవునూ కాదూ అని చెప్ప లేను.” 

అతని భుజములమై ఆమె ఎప్పుడూ పడుతూవుం డేది, 

అతనొక నాడు కృస్తా జిల్లాలో వున్న తన తో బుస్టువును చూడ 

డానికి వెళ్ళాడు, ఇలావుండగా వొక్ రోజున, ఆమె వంట్లో 

యేమో బాగుండకపోయెను. మనసుకు చికాకు పాచ్చసాగింది. 

ఇంత మస్టిగా అన్నమూ పెట్టమని అయిదారునార్లు అడిగింది. 

అలాగున రోజల్లా అడుగుతూనే వుంది. భర్త (గామాంతేరము 



115 డైరీలు 
—— వా కాలా వతు మ జ్ we 

నుండి టిరిగి వచ్చాక తనకు వంట్లో యేమో చాగువేదసీ 

చికాకుగా వుందనీ చెప్పింది. తాను లోపలకు రాకూడదనీ, 
“వెలపలి నుంటిననీ తెలియచేసింది. 

తన వెంటిమోద వాక్క-సాౌారి చెయ్యి వెసి చూడమని 

భర్తను అడిగింది. భర్త, భార్యను స్పృశించాడు, తన మెడను 

రెండు చేతులా దగ్గర కుతీసుకుని, తనను అక్కు.న చేర్చుకో 
వలసినదని వేడుకొంగి, భర భుజములపై తనతలను వాల్చు 

కాలు భార్య, యీ అప్పగింతమాటలను చెబుతూ మరణించి 

నది: “యక్క_డ (శీర. యక్క_డ ఈవూరు, నేను మోావిల్లను, 

మీతో సంబంధం రావడము, మో తొడలపైని కాలము 
ఇయ దము” 

నాటినుండి ఆయనకు మనో ధెర్యము సడలిపోయింది. 
పళ్టతేప్పి మనసు చంచలం కాజొచ్చింది, ఎప్పుకు వది మాట్లా 

డినా ఆమెను గురించే; వొశేవిధమైన కలవరింత; వొకే 

పలవరింత, ఆమె మూరి అతనిసి వదలకుం'డెను. ఇది యించు 

మించు వొక ఉన్నాద అవస్థ, తిన భార్యను గరించి క ధార త్నా 

కరం అనే (గంధాన్ని మరి వొక నవలనూ రచించాడు. ఆయన 

యెప్పుడూ యేదో సు స్తకము పఠిస్తూనే వుంటాడు, 

ఈ విపాధగాధను విన్నంతనే నా హృదయభారము 

మిక్కు-టమయింది. మనసులో ఏవేవే ఆలోచనలు చెలరేగి 

గుండెలలో చేయి పెి కలచినట్టయి, కొంతసెపు హానముగ 

ఆలాగునే నిలబడిపోయాను. భరించలేని విపాదానుభూతి 

కలిగింది. బహుశా యీ హృదయవిదారక దృశ్యమును మా 

వంటమనిషి తన కళ్ళారా చూసింది కాబోలును ! 
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ప యన్ త్ = “మొదిటి ఉపాధ్యాయ వృ వినిచేపట్టి 

తకువాత కొన్నాళ్ళకు స డరయినాడు, వకీలు పృ_గిలో 

చక్క-గా రాణించి వాలా ధనం ఆర్లించాడు. మంచి వక్త, 

తెలివి లేటలుగలవాడు, “వి. యర్, యన్ ”ను (పారంభించాడు. 

కాని లాభించ లేదు. తరువాత స్పెక్యు'లేవను ఆరంభించాడు. 

పెనశెస్పిన విపాదగాధను మరికొండరు యింకొక 

విధంగా చెబుతారు. ఆ యువతి అనుమాసింపబడి హత్య చెయ్య 

బడ్లదట ! హరిహరీ ! ఇదే యదార్థమైలే కాదనే హృదయ 
పూర్వకంగా నమ్ముతున్నాను, అతనే యో అకృత్యం కావించిన 

నరవీశాచి అయివుండాలి ! ఎంతే టూ 

ఒక కుమారుడు, ఒక కుమా ర్లెగల వయసుమళ్ళిన 

వొక పురుషుడు తన శాఖశకాని సుందరాంగి, నవజవంని యెడల 

నెరిప్యా మోహములో పడిపోయి, షకల (శ్రమపడి పెండ్లాడి, 

మితిమోరిన 'నెభవంతో విరగబడుతూ త్యాగభోగరాయుడు 
లాగ వెలుగుతూవుంచు, అతనికి ఆమెనుగూర్చి యన్నైెనా 

అనుమానములు లోలోపల పీడిస్తూ వుంటవని యితరులకు 

తోచడములో యేమో ఆశ్చర్యమూా లేదు; ఇది అనంభవమూూ 
కాగు. నాలుగయిదు రోజుబీమధ్య తేప్పక అతని నొకసారి 

చేను మూసితీర వలెను, 
ఈ గాధను. ప యన్. ఆర్  యుంకోొక  -ఏభధముగా 

చెప్పాడు. చాలా రొమాంటిక్ కధవలె వర్తించాడు: స్పెక్యు 

'లేషనుతో తన ధనమంతా పోయింది. ఇక బగుకుమోద ఆశ 

లేక తానూ తనభా ర్యా ఆత్మహత్య చేసుకుం దామనుకున్నా 

రట! తలుపులు బిడాయించుకోొని రెండు విషపాతలను 
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యెదటప్మాకొొని వొక గదిలో కూచున్నారు; ముందు ఆమె, 

విషం తాగింది. కాని యితను తాగాణోపుననే దంపతుల 

ra (యత్నం నలుగురికీ నె అ డి అయిపోయింది. అతని 

అత్నహ త్యా (సయత్నం తు. 

4 ఖీ 

జలంత సూజబకు సంబంధించిన విషయాలను గురించి 

మాట్లాడేటందుకు రంగావారియుర్ , వక్షీం సనక నెళ్ళాను, 

అక్క_డనుంచి మాధవనాయరుగారింకిక, త ర aan ఇమ్లు. 

29 ఏ(పియలు, సోవమువారం 1 

నాటకములలో నాయికలు తక్కువ, వసంతసేన 

బోగముపిల్ల . భూమిక ఆకర్ష ణీయము; కాళిదాసుని “నాయి 

కలు” కృంగారమునే (సిద్ధి, నాటక ములలో దాంపత్య 

శృంగారము. సంఘటన ములు న నాయిక లేకుండా నాట 

కము. [కు నాటకములలో (కుల సాంఘీక పరిస్థితులు, 

ఇంగ్సీ మలో ఆంగ్థుల శీవితము, భారతీయ నాటకములలో 

హిందూ దేశ ఒరిస్టియెలు కనబడతవి, 

lg (లట 1 దంల ప 

పా fe rr 
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లీలావతి, సులోచన లేదా టు సిస్టర్పు; పి, సాంబనాధన్' 

వీ వ, రచియించిన కా నాటకం. 
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గివరెండు డి. అనంతన్ బి. ఏ. హాడ్ మారర్ 

మి మము టకు న్, సాస్కూలు, 
వ వ sk x 

“అడి రాలిటి వాసు ఇపుడు ఉత్పాహంతో కనుల 

చె కుంరమువ అెన్రంది, (పాతః కాలం యెంతో శోభాయమానంగా 

వుంటున్నది. (పతి ఉదయమూ ఆహ్లాదకర మే; కోకిలమ్మకు 

మా తోటలోనే కావురం,. మధురమైన కంరమునెక్తి పగటి 
వేళల నిరంతరము దిక్కులు సిక టిల్రేటట్టు కుహూకుహూ మని 

తన కలకలస్యనముతో గానపవాహము”ో మైమరవిస్తున్న ఏ 
తోటలో ఎన్నో లతలు ఎన్నెన్నో పూలగుత్తులు, విరగపూసిన 

మొక్క-ల నాగసు. లిస్సీసు, నందివస్థన పూలు, ఫలసంపంగి, గంగ 

రాని, మందార! 

ఎ-అయాంవిక్ పెంటామోటరూ, లాటిను (డమెటిక్ 

మిటరూ వాకశునా ? 

యూరగివీడన్ ను తమిళభావలోనికి అనువదించిన రచ 

యిత యెవరో, డానినతను ఇంకు నెర్పున కెలాగున సరి 

ఫుచ్చెనో ( 

(పాలీన భారత చేశవు నాటకములు అచ్చ గ్లింపబడ 

"లేదు. అచ్చుయంతములుండ్రి, యెంత అగు | 

4 థీ భీ 

౫ “కారన్ హీల్” మ్యాగజిను సంప్రృటములను వరసగా 

చదువనారంభించితిని; 
టల నాల దద దాతాను. య జా. 

ఫ చదివిన సంపుటములు మొగం: 8% ఇవి 1862 సంవరళ్సగంనుంచి 

1882 వరకు గల సంపుటాలు ఉదాహృకమైన వ్యాసములే కాక మరికొన్ని 

కలవు. 
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హహా సం మన. మము ఉప మటు. అ, మ ఎ మను కాల న పాప యత పలనాటి 

స్టేజి ఎడాస్తేప న్పు ఆఫ్ "పేక్స్పియరు; ఫారిన్ యారక్ష స ర్పు 

అండ్ ఇంగ్లీషు (డామా; ది మిజరీస్ ఆఫ్ (డమెటిక్ ఆధర్ ; 

ది యింగ్లీషు ([డామా; ఎలిజబెత అండ్ జేమ్చు; ేక్చియరు 

యిన్ (ఫాన్స్; స్య న అండ్ కారెక్టరు; క యోపాటా; 

ఎ పెర్షియన్ పేపన్ శ్లే, (డమెటిక్ సిబ్యు యేషన్ అండ్ 
(డమెటిక్ కారెక్టరు; వె డడ. "పెక్ప్పియర్ రై DE (టాజడిన్; 

ది కామెడీ ఆఫ్ ఫాన్పు; సక్స పియర్ స. పోర్. లి 

(డమెటిక్ కేల్; ఎ పడీ ఇన్ ఫూల్ లిటశేచక్; ది ధియేటర్ 
ఇన్ చెన్యా ది ఫారిన్ ప ఎ మోలీ; ము (డమె! స్ట 

ఆఫ్ ది లాస్ సెంచరీ; బిహెన్స్ ది కన్టెన్; ఆశు; ద "డనిప్. 

నేషనల్ ధియేటర్; ఖు పైెవెంబ్ పే; ది ఆ (కిటిసిజమ్; డాం కే; 

వస్టి యస్ హళ్య్యామరు; అ; రొలపన్ నున్ అ శకళూపర్ 

నాచురల్ ఇన్ ఆ; హ్యూమర్ ; అమెరికన్ హ్యూమర్ ; 

(కటిసిజమి ఆన్ వవ; జార్డి ఇలియట్; నవల్ ఎలిమెంటు 

యిన్ లిటశేచర్ ; సోమీయల్ లెఖ యిన్ త్న; త అండ్ 

"మొరాలిటీ; ఇంగ్నీషు రూరల్ పొయి; టీ; చెసిపిజం అండ్ 

పాయ్యిటీ; ఎథిక్ ఏ అండ్ యో _స్ఫటిక్ ఏ అఫ్ మోడరన్ 

పొయి టీ; (దవిడియన్ ఫోక సాంగ్స్ ది సడి ఆఫ్ శెల్లీక్ 

లిటరేచర్. 

బంగీ ష్ లిరికల్ పాయ్యిటీ; పొయిటిక్ ఇమేజ్ అండ్ 

(వీమిటివ్ కన్సెప్పన్; (కిటిసిజం ఆన్ వక్స్పనక్తు; పొయ్యిటీ ఆఫ్ 

ఇటాలియన్ డై లస్ట; ఛాలెక్, ఛాసన లవ్ పొయ్యి టీ; ఎనీ 

యియర్స్ అఫ్ ల్లీ, లె ప కుర ఎర్ ఫొరమ్స్ ఆఫ్ నెర్చ్, 
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ది మోడరన్ కల్చర్; గాహీమియన్స్ అండ్ గాసూా 

మియనిజం; మై క్) మన్; ఎనాక్కీ. అండ్ అధారిటీ; నేషనల్ 

కారెక్టరు; ది సోషల్ లైఫ్ ఎమాంగ్ (గీక్స్; ది బర్హీన్ హీరో 

యిన్ సెల్ఫ్ ఎస్టిమ్ అండ్ ఎసి మేపన్ : ధన్ అండ్ ఢవింగ్ ; 

ది జయంణ్ ప్లానెట్, దిజాొపిటర్.ః ధిక్ ఏ ఆగు (ఖండ స; 

ది మోడరన్ ఐడియా ఆఫ్ కల్సర్ § 

( ఫెంచి పెస్ప్; ది జర్నలిజం; స న్యూస్ పేపరు; 

న్యూస్ పేస5 ఇంటరెస్టు ఇన్ జర్ననీ. 

4 4 4 4 

అప్పటికి సిస్తిన్లా వయసు ఇ్రర్నశ యేళ్ళు, ఆమె భర్త 

వొక సబు-మేజ'స్తే)టు, ఆమె గదిలో ఆమె సెళ్ట బేడా తది 

తర సరంజామా అం తాన్తం డేది, అతని సోదరువభార్య, అక్క. 

అతని యింజికివచ్చి అక్కడనే వుంటూసుంజేవారు. వీరిద్దరికి 
ఆమె అంళు తగని యీోార్డ ్టస్కృకున్న ది. ఆమెను విషం పో 

చంపివేశారు. ఎందుకు విషంషెక్టిచంపాను!. కారణ తెలి 

యదు, వాళ్ళకు ఆమె అంటు పడేదికాదు. నమో? చెప్ప లేను, 

ఆమె తానే విషం తాగి చనిపోయిందని కొందరంటారు. 

ఒకనాటిరా తి గదిలోనుంచి వొక అకుపు వినవచ్చెను, 

ఆము గొంతుకలో విషం బలవంతంగాపోసి కాళ్ళతో మెడను 

తొ క్కి. పెట్టాము. ఆమె శేకలు అతనికీ వినిపించాయి. ఆ రాతి 

యెలాగయి తేనేనిు, అతనికి నిద లేదు. ఆమె అమవులు, మూబు 

గులు ఇంటిన *కరుకూడా విన్నాడు. పొద్దున్న ఆవిడ పడకగది 

తలుపులు యెంతకూ తెరవబడకుంజను. ఎంత పొద్ద్కానప్ప 

టికీ వేసినతలుపులు వేసిన స్లు వున్నాయి, గది తలుపులు తెరిచి 
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యింటి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి చూసేసరికి ఆమె చచ్చిపోయి 

పడిన్రృంది. నవంచెంత వొక గ్లాసు కనిపించింది. పోలీసులకు 

ఫిర్యాదుచేశారు. పోలీసులు వచ్చారు; నెళ్ళాను. అమెభర్త 
ఎంతోడబ్బు పేర జమ్మపలపనచ్చురిదిః 

ఇది జరిగి యిష్మృటికి వొక నంవత్శరమయింది;ి అతని య న 
రెండోభార్య మూడేళ్ళ కితం చనిపోయింది. 

వి, యన్, నంగి సందర్భాలను మంచి చెడ్డలను ఉసిక్ని 

తెలుసుకుందామని ఆమెను అడగ్గా ఆవిడ అన్నీ చెప్పింది; 

చెప్పి “అతఏకి మంచితనం వకటి, యొబున్నూ్నూ వున్నది. పెళ్ళా 

లకి నంగీతేం మప్పడ మేమిటి, సై వాళ యదట పాడించడ మేమిటి” 
అన్నది; ఆలాగున పి, యన్, చేసివాడా! అవును. 

ఆఖరుకి అతసికి మేం తమావణకూడా చెప్పుకో 

పతసి వచ్చింది. ఎంత అన్యాయం ! నాకీ ఉదంతం శావిని 

పడినపుడు నా కెంఉటి విచారం కలిగిందో చెప్ప లేను, అవును 

మరి, తొడిమకున్న ముళ్ళ తేమను పల్చుకు నేకదా* ”సలావబీ 

మొగ్గలు వికసించేది ! 

80 వ్మపియలు, మంగళివారం : 

| వెస్టు అండుకో”కు నెళ్ళాను. మిస్తరు శామ్యుల్ 

వూళ్ళో లేడు. విస్టరు విషపు తాను మూడు రోజుల్లో బుక్కు. 
లను సిద్ధంచేసి వుంచుతానని చెప్పాడు. కాని బైండరు యింకా 

వూరునుంచి రా లేదని, అందువల్ల 'బై ండింగుకు కొంత వ్యనధథి 

అవసరం పడుతుందని ఫోర్ మన్ తెలియచేశాడు. బుక్కులు 
16 
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తయారయిన తీరు బై ండరుకు నచ్చలేదట; చక్కగా బైండు 

చేయాలని అతని ఉధేశం,. అందుకు కొన్నా ళ్ళాగమని గడువు 
యివ్పించమని ఫారుమన్ నన్ను కోరాడు. “సశే అన్నాను, 

అక్క-డనుంచి తిన్నగా మోటింగుకు బయలు చేరాను. పచ్చ 

యప హోలులో నమూ వేశం. (తీ) సత్వనాధం ఉవనాంనమును 

క. చదునుతూ స వ న 

యూరోపియన్ లకుగల సాంఘిక సహవాసము” ఈ ఉపన్యా 

సము శంకరనాయరుగారు కొ డగా ఆరంభించిన మేగంణనులో 

అచ్చుపడ్డది, సమావేశానికి మిస్టము చల్ అధ్యక్షత 

వహించాడు. 

ఉపన్యాసం పెటుకుగా వుంది. ఇంగ్నీషు దోపషభూయిప్టము, 

భాష మహాదురుసుగా సాగింది. తొచ్చిప్పైళొన్న హాన్యం ; 

జుగుప్పాకరం; (పనంగమం తా "పేలవంగా నేవుండి. చెప్పిన విష 

యంలో “పసి లేదు, మనకూ యూరోవియనులకూ మధ్య పొత్తు 

కలియకపోనుటకు కారణము “యూరోఎయనులకు మనల గురించి 

యేమి తెలియదు, అందువల్ల వారికి మనమిద సానుభూతి 

లేదు.” ఇదీ ఆయన ఉచదేశం; “వారు మనలను సానుభూణిశో 

చూడరు కనక వారికి మనలగురించి యేమో తెలయదు. గ్ర్రీలను 

మనం నలుగురియెదటకూ తీసుకురాము; వారికి నమాజంతో 

(పమేయం లేకుండాపోతున్న ది. మనలో మనకు ఐకమత్యము 

లేదు. ఆంగ్లజూతికి తాము అధికులమనే వొక గర్భభావం కద్దు. 

భారతీయులు ఇంగ షువాళ్ళను పగప్టిన్టు చూస్తున్నారు; 

అందువలన వాళ్ళకు న్య ే శీయులమోద గారవము బేదు.” 
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అయితే యిందుపై నా ఉధైేశాలు యిని; న చేశీయు 

లకు ఇంగ్తీ షువాళ్ళకు మధ్య ఒక "పెద్ద అఖాతమున్నద్ అంటే 

దానికి కారణాలు యిని; 

1. సాంఘిక అనస్థలో మనకూ వాళ్ళకూ గల భేదం. 

మనం స్యతం[రులముకాము; వొకరి పె ఆధార పడ్డవాళ్ళం, 

2. మన ఆచారములు సంపడాయము వేరు; 

వ ఇుుబాతులమధ్య వొకే పోలికగల అభిరుచులు, 

ఆస స్య పరి స్సర సాహోాయిక ద వుం శునేతప్ప, యిరుజాతులకు 

చనున్న యే ఏర్పడదు, 

ho విద్వానంతు లై న న్య'చేశీయలు ఒక వింతఅయిన 

మనుష్యులు. అటు ఆవుపెయాాాకాదు; లఘు ws పెయ్యా 

కాదు అనే సామెతవలె నుంది వ క్ పనికి వ్యక్తి క్తి త్యమూ, 

నీలమరూ ఫూజ్యము, నిజమైన సంస్క్ఫగిని, వ్య క్కిత్యమును 

సాధించిననాడు వీరికి నమాజములో గౌరవము కలుగుతుంది. 

విరిసంపదలుకూడా మనిషికి గౌరవము తే స్పవి, 

1 మీ, బుధవారం: 

స్మతికలు నిరంతరము నిర్వహించవలసిన పనులు, 

1. బహుదుర్చబులు. నికుపేదలు అవివాహితులుగా 

వుండుట, 

2. పిల్లలను చక్కగా పెంచి విద్యాబుద్దులు గరిపే 

విధానం, 

ఏ, నొంగవముందులను కంపెనీలను నవెలివేయుట, చెడ్డ 

అలవాట్లను నిరోధించుట, 
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4. త(తియులు, శూ దులు తమ ఆడపిల్లలకు యుక్త 

వయసువచ్చిన పిమ్మటనే సెళ్ళి చేసేట్టు కృషీ. నల్పుట. 

ప్యతికారచనలో శైలివిషయమున తేగు జాగ స్ 

నహించవలసిన అగత్యము వుందా! తప్పక నుంది మన 

ష్మతికార చయితేలు యేపరిస్థితులలో వుంటూ తమ కృషిని 

Soy ఈ పరిస్థితులు దుస్పహమైనవి. అన్ని డివాష్ట 

'మెంబులలోనూ చాలినంకమంది మనుషులు లేప. వున్న వాళ్ళు 

బపలకొద్ది. మేనెజరూ, అఎడిటరూ (వెపయిటరూ అన్నీ నూరే, 

వున్న వుద్యమాలకు సెక్రటరీ, ఉపన్నాసకు నూ వౌకడే. స్కూలు 

మాస్టరూ, వకీలూ ఇతర ఉద్యోగ విధులు; దీనితో పు స్తక 

పరనముకు పరిశీలనకు తీరిక చిక్కదు. కొంతకాలువరకూ 

వారప(తికలు పాద్చుజిపయోగం. "దేశములో ఐకమత్యము 

లేకపోవడం వొక (పధానలోసం, 

సున్నితమైన హోస్యము, _ సరియైన ప్రతులలో కల్పనా 
కథలు నవలలు, గుడ్జెద్దు చేలో పడ్డట్టు తర్టుమా చేయడం వల్ల 

లాభం శూన్యం, తెలుగుభావలో పష్మతికా (పదురణావశ్యక తే 

ఎంతోవుంది. వమూాతృభాపలలో పషతికలు, రాజకీయాలు, సాం 

ఘిక పరిస్థితులూ తెలిపీఒక మాన్యుయలు వంటిది అవసరం, 

ఇట్టది యింస్సృషున లేదు. 

9 మే, లహ వారం న 

కాన్సృపాలిటను కృబ్బుకు 'వె్ళొలిసి, క.ట్సులో మ్మడాసు 

(గాడ్యుయేట్ల ఎసోసియేషనువా రొక సమావేశము ఏర్పాటు 
చేశారు, 
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డాళెమోాద జులు జట్టులుగా కూడి వారు కొంత 

'సేఫ్ట అటూ ఇటూ పచారువేసూ కాలము గడివీరి కాఫీ, 

నారింజ, (దాత మొదలైన పానీయాలు, సోడాలు _తౌాగిరి, 

అనంతరం సభ - (న రంగావా3 తమ ఉపన్యానమును 

చదివిరి ధోరణి యేమిోబాగు లేదు. అవనరం వున్నా లేకున్నా 

(పతివాక్యమునూ వ చ = పలుకుతున్నా రు, చెప్పిన అధి 

(పాయములలో (పాముఖ్వత లేనేలేదు, ఆచరణ యోగ్య తా 

చేదు! సభకు అధ్యక్షులు (న్స) మణఅయ్యరు, నాచెంత శ్రీ) 

సుందరశాస్త్రిగారు కాయని వుండిరి. రంగాచారిగారు ఉపన్య 

సిస్తుండగా సంద ర్భానుసార ముగా శాయ్రిగారు విమర్శిస్తూ 

రిమార్కు-లు చేస్తూవుండిరి® ఆచారిగారు వెన్షక్ నూ ఆయన 

నతీమణినీ పొగడుతూ, (ప్రసంగిస్తూవుండగా శ్నాస్ర్రిగారు నాతో 
మెల్లగా యిలా అన్నారు: “మనోడు సబీ జడ్డి కొవాలని 

(పయత్నాలు చేస్తున్నాడు.” 

ఉపన్యానకుడు ఛాందస త్యాన్ని నా తా విమర్శిస్తుంశేు 

తయన మళ్ళీ యిలాగున జ్యా నంజ “అదంతా 

బాగానే వుంది. మరి దీనికి (పత్యామ్నూయంగా మన విద్యా 

నంతులయిన యువకులు యొంచేసినట్టు! విద్వ అనేది మన 

యువకులకు తగనిగర్భం, నిరంకుశత్వం తెచ్చిపెట్టడం లేదూ 

ఆయ నతరువాత (శ్రీ) బాలాజీరావుగారు (పనంగింవారు* 
"రావుగారి ఉపన్యానములో సబబులక న్న నవ్వించడం హాచ్చు. 

సందర్భశుద్ధికం కే హాస్యం లావు. ఆ నవ్యుతాలమాటలై నా 

ఆయనవికావు. ఎరువు తెచ్చుకున్న మాటలు. ఏదో ఒక నెపంతో 
పట్టభ[దులను ఆయన దుమ్మె గ్లిపోశాడు, పట్టభ[దులకు నయం 
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చెన్న ప్రురిళోవున్న పట్టభదులకంకు యితర పట్టణాలలోనున్న 
పట్ర్టభ[దులు మరీనననలట ! కాలేజీ చదువులు ముగిసినతర వాత 

యింక ప్ర స్థకాలజోలికే పోవ; డిగ్రీ తీసుకున్న పిమ్మట చదువుకు 
సగ ప్పి, అరడజను పు స్తకా లెనా చదవరట! సామాజిక సంస్క 

రణగుకించి నక చాలాచాలా చెెనాడు. 

(పతిభ లేదట. విషయ సేకరణ, పరనాసక్షి మృగ్యమట, 

ఈయన (జనంగానంతరం ర్త డిస్ట్రప్ట ముననణు తేచి 

నించున్నాడు. విదేశ భాషను అభ్యసించడం యెంత కష్టమో 

వివరించాడు. కా లేజీలలో పనికిరాని విషయాలనే హాచ్చుగా 

బోధినాగ. ఉదాహరణకు మాధ'మటిక్సు వటి నిరుపయోగం. 

ఈయన (పనంగంలో నబబూ, సందర్భమూ వున్నాయికొని, 

ఒకంతకు తెమిలిందికాదు. 

(శ) సృహ స యిలాగ చెప్పారు ; స్త్రీ 

విద్య అం శు మోా"₹మా పట్టించుకోవడం లేదు. మనము మన 

కుమూరుల చదువుకుమవూ్యతము బో లెడుడబ్బు నెచ్చిస్తున్నా ము; 

కాని మన కుమారెల చదువు నిమి సేం మనం ఖర్చు చేసేది 
ఎలి ఉమా 

యేమి లేనే లేదు.” 

wre (పనంగమయినతకువాత మరి దొక 

ఉపన్యాసకుడు లేచాడు; పట్టభ్యదులు చేసిన కృషి తనకు 

ఎంతో సంతృ స్తికరంగా నున్నదని, ఆయన చెబుతూ పట్ట 
భ(దుల కపి (పశంననీయంగా న్రంది; ఇందుకు కేరి పతిష్థ 

లాన్టిస్తున్న పరమేశ్యరపి ఫ్, కళ్యాణరామయ్యరు (వభృతులే 
వారి (పకిభయే ఉదాహరణ” అని పేర్కొన్నాడు. 
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అయితే ఈ నమావేశాని కొక నిద్ది్ట ౯? ర్యా చరణ 

కుపయు క్షమయే కార్యక్రమ మేమో లేదు. పట్టభ(దులుకనుక 
వారి కొర్ర కర్తవ్యం వుందిక దా. వద్యానపుయిక సమస్యలను 

చర్చించడం పట్టభ(దుల (పపధమ క_ర్తన్యం, నిజంగా ఆలో 

చి సై విద్యాసమన్యల యిఫడు మనకు (పిజి భావంతమైన 

“పబ్లిక్ ఒపీనియనే” లేదు. చర్మితను యెలాగున బోధించాలి 
మొద్శలైన విషయాల్నపై ఎట్టి ఊహా కానరాదు, సాహిత్య 

కృషి స సరి, స్యతం్యతయోచన “లేదు లేదు? అని చెప్పడమే 

కాని ఎందుకు లేదో ఎవరూ చెప్పరు 

మదరాసు నాటకరంగ స్థితి సిగ్గుపడ వలసిన పరిస్థికులలో 

వుంది, 

ఇక పార శాలలో మాతృభాపలు అధ్యాన్నంగా వున్నవి. 

వస్తువిన్యాసం లోను, వై లిలోను శిల్పం అనేది హుళక్కి.. ఒరిజి 

ని లేము. దార్యద్యం. తెక్కువస్థితి ఉన్నతిస్థితికి వచ్చుటకు 
(పయత్నములు అవసరం. గర్యపసుటకు కారణములే కనిపిం 

చవు. విద్యావిధాన మే దుస్ట్రము; లోపభూ బుష్ట్ఫ్రము. అభికచి 

అన్న చే కలిగించడం లేదు. దీనికి నాయకతె(ము వహించు 

వ్యక్తులు లేకపోవడం. దీనికితోడు ఇం క్షీషుణో వోటీ, 

మె క్రొస్కో_ఫులో పొడగ్ళుతున్న వి స్ట్రవం, దాని నైతిక 

స్వభావము, 

పట్టభ(దులు సంస్థలను నెలకొల్పుకోవడం లేదు. 

మహిళలకు ఇంగ్నీ షువిద్యను బోధించడం లేదు. 

మెటిక్యు లేషనుకు వార్యిపు నృకాలు; ఆర్య చెశ చర్మితను, 

భారతదేశ చరితను బోధించడం, 
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మెటిక్యు లేషను కాసు, 

మోడరన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. 

యూరపు : ఇంస్మీషు పిరీయడు, 

కళాశాలలో సాహిత్య పాఠాలను యింతకంకాు 

మిన్నగా చక్కగా చెప్పవలెను. మాతృభాషలలో (వాఫెనరు 
మీప్పులు. వుదరాసు తెలుగు. 

(పా చేశిక విభడాలు, వె మనస్వాలు. ఐక మత్యం అవ 

నరం. జూతిభేదంఅనేదికూడదు., వీడు ఈజాతివాడు ఆ జూతిఅనే 

భావం కూడనిది. విద్యారంగములో కృవి చేయుటకు, ఎన్ 

చేయుటకు కాంవిటీపను యేర్చరచి అస్ట్ట్రలకు స్థానమీాయ 
వలెను. ల్లంతేకంకు జీతం పామృచేయవలె. (పతిభావంతు 

లను ఆహ్వానించుటకు విద్యాసంస్థలలో వారికి యింతేకంళు 

హాచ్చునదుపాయములు అవకాశములు కలుగచేయన లను. 

మె) వేటు "మేనే మంటుకు సల తు అప్పగించడమనేది 

చేయరాని ఒక మహాోదోవుం; ఇంతేకంశు హానికరమైన పని 

మరివాకటి లేదు. నగరాలతో వున్న సారశాలలు కళాశాలలు 

యెంత అవకతవకగా, బేనబబుగా నిర పీంపబడుతున్నా 'యో 

వాటికి అజవమూాయిపీ. వహించే కమిటీలు యెంత అరాచకంగా 

(పవర్షిస్తున్నా యో ఊహీంచలేం. కమిటీలకు వున్న దల్లా అహం 
కారం వొకే, బాగుపడే విధాన మేదో వారింకా (గ్రహించి 

నట్టులేదు. 

పచ్చయ ప్ప కాలేజి ఎందు కంత వెలుగులోకి వస్తు 

న్నదో అర్థంచేసుకోవడం సులభంకాదు. 
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ఉపాధ్యాయులు ఆదర్శ పాయులుగా వుండాలి. మహో 

న్నత శీలము, వ్యక్తిత్వము, గుణనంపద అవసరము. సాహి త్యాఖి 
సివేశము హస . ఇప్పుడు eles BIG యింగ్నీషు 

వట్టి అరాచక మయం, 

మన I పరిస్థితి వేరు. (పొచేనిక ఇంగ్లీషు 

యూనివర్పిటీల తీరువేరు. (ఎ*దేశికవి శ్తీర్ణము. మ్మెటో 

పాలిటను మనుషులే సెసేు సభ్యులు. మిగిలిన వారికి యేమి 

లేదు. ఇతర నగ్రరాలలోవున్న పకిస్థితులు సాధారణంగా 

యేమో జెలియదాయెను. 

యునకులు కొంతకాలం (బహ చారులుగా వుండడం 

అవనరం. ఉ పాధ్యాయ.ల కళాశాలను యిప్పటికంకు మంచి 

పవ్దతులనై యై సిర్వహాంచాలి, ర ఎలో పట్టభ్మదుడై నంత 

మా, తాన, అతను యీపనిబడి ఖ్ తపన నెక వర్వగతకా “ఏ 
విషయాన్నైనా బోధచేయగలడా, ఏపరీక్షకయినాసశే అతడు 

పరీ క్షాూధికారిగా వుండగలడా! 

స్యదేశీయులకు ఒరిజినాలిటీ లేదని న తంతే 'యోాదనా 

శక్తిని కనబరుచుట లేదని చాలామంది పచెపడే అంటున్నారు. 

అక ననన నక్ష (పక్ష: ఈ 'ేశంలోవున్న ఈడి పాధ్యాయు.లు 

యేమి న్యతం త యోచసనాశ క్తిని (పదర్శెస్తున్నారు 1 పీరికివున్న 

ఒకిజనాల్ట యేమి! "కేవలం కస్టుబుక్కు-లను ఎడిటుచేసుకోవడం; 
మిస్టర్ థాంప్సన్ అండు క 'పేపన్లు తయారుచేసు 

కోవడం తప్పితే వీరు 'నెలగబెకుతున్న చేమిటోమరి ! 

భారతీయ ఏద్యాగ్థలకు వారు ఎడిట్ చేస్తున్న పార్య 
ప్రుస్త కంల యేమిటో నాకేమో బోధపడడం లేదు. అంతా 

17 
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దురవగాహాంగావ్రంది. వాము చేస్తోన్న పని యేమో లేదు. 

మాతృభాషలోనూ, నుడికారవు సొంవుతో ను కాంపొాజిషను 

ఫు న్తకాలు రచింపబడాలని మనం ఆశించడం సహజం, ఈ 

ఆశయం (సతివారికీ వుంటుంది. కాని వాటి (పస శక్తి యిక్కొ-డా 

అక్క-డా ఎక్కడా కానరాదుకటా ! 

ఎఫ్, ఏ. శ్లాసులో చెప్పే హిస్ట రీనంగతి మరి చెప్ప 
నక్క_ర లేదు. భయంకరంగా కర్గ కఠోరంగా వినిపించే తప్పుల 

తడక యింగ్శీషుతో, అంతకంకు ఘోరమైన ఆ చెప్పేపద్దతితో' 

విసిగి త్తిపోయి క్యరవాళ్ళు క్లాసులో కూచుందుకే వాడలెత్తు 

తున్నారు. 

కొందరికి తాము చెప్పే విషయమేమిటో బాగానే 

వచ్చును, విషయం తెలి స్టే లాభం యేముంది ? దానిని 

చక్కగా బోధించవద్దూ? అబే వీరికి కొరత ! 

4 మే, శనివారం : 

పాపం, ఆర్. వి. సుబ్బారావుగారి కుమారుడు ఆకస్పీక 

ముగా పోయినాడట ! సాయంకాలం సరడాగా బీచికి వెళ్ళీ 

యింటికి వచ్చాడు. ర్యాలి అన్నం తిని పడుకున్నా డు. కాని 

పొద్దున్న చూసేసరికి మరి లేడు. పాపం, సుబ్బారావుగారు 

ఎంత దురదృష్టనంతులు ! 
లు 
స x నో 

క్ష బ్బులో (శ్రీ) రామశా స్త్రిగారిసి కలుసుకుని ఉ తర 

నర్కా_గులలోని విద్యార్థుల ఎసోసి యేషన్ గురించి మాట్లాడాను. 

4 4 4 
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క్ర క్ష బ్బులో కూరెళ్ల సుబ్బారాయుడు కొడుకు నెంకట 

లింగం కనబడ్డాడు. (దవిడభాపాశబ్దశాశ్ర్రమును గురించి 

తను శల్రెటుగారిని అడిగితే ఆయన, నన్నుగురించి (పశంసా 

వాక్యములు చెబుతూ, నావద్దకు వెళ్ళి తెలుసుకో మన్నారని 

చెప్పినాడు 3 “అయ్యా! తు తం దయచే స్తే నేను 

రోజూ క్ష బ్బుకు వస్తానని” అతనన్నాడు. ఈ చెన్న పట్ల 

ములోవాళ్ళు వాలా వింతమనుషులు! 
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బట్టకుదగ్గర అయిదు రూపాయలు పుచ్చుకున్నాను. 

యూవోవీయనులనుగురించి నాటకము (వాసి, వారియెడల అను 

కంపము కలిగేటట్లు చేయవలెను. ఈ సంకరులను యింగిలీషులు 
పెన్లై మేోభకు ఆ యింగిలీషులే తలవంచుకు'నేటట్లు నాటకము 

(నాయవ లెను, 

మిస్టరు జగన్నాధం, నరసింగరావు, సిద్దాంతి, లింగన్న. 

5 ము, ఆదివారం : 

“నేటివ్ క్లబ్ "కు వెడితిని. రాజా మణి చెట్టియారుతో 

చౌక గేమ్ ఆడాను. నెమ్మదిగా ఆడడం, వుమ్, స్పిన్నూ ఇవీ 
అతని ఆటకు (పసి ద్ధి తెచ్చిన రవాస్యాలు. ఎదురుగుండా బంతి 
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వస్తున్నపుడు, దగ్గరపడినపుడు, నీ జేయు కొంచెం వెనక్కి. తీసు 

కుని, మీదనుంచి అరబంగివి నమో కొట్లాలి, వనర 

గిరుక్కున తిరగాలి. 

గీ బంతి మిడిల్ పో శక్ కు వచ్చినపుడు స్పిన్ స్తో; 

౮ మే సోమవారం 

నా రచన నా రూవుశేఖలవలెనే నుంది, 

రామమూా గ్లిగారివద్ష పదిరూపాయలు ఫుచ్చుకున్నాను. 

రంగావారిగారిని శలుసుకున్నాను. ఆయన్ని మైకోస్టుకు తీసుకు 
వెళ్ళాను. బ్రీవాడికి పావలా యిచ్చి యింటికి పంపించి వేశాను. 

పావలాపెట్టి పెక్సిన్ పొడరు కొనుక్కున్నాను. జట్కా-వాలాకు 

రూపాయి యి సిని, 

7 మే, మంగళవారం : 

భాషలు యీవిధముగా మార్పువెందుతున్నవి, దూర 
దూరముగావున్న [పబేశములలో భాషలు యేకకాలమున 
మావపటకున్నూ, కొన్ని కొన్ని (పాంతాలలో వొశేరీతిని 
మాహటకున్నూ, మరి కొన్నిచోట్ల యీ మామదల వేం 

వేరుగా వుండుటకన్నూ కారణ మేమయిన్హంశును | 

మాటవరసకు మూలదవిడభావ దక్షిణాన తమిళము 

గానూ, ఉత్తరాన తెలుఫగానూ ఏలాగున మారినది! తమిళ 

భావ, మూల దవిడభాపకు చ న వున్నదనీ, 

అందు గొప్పనాహిత్యం కలదసి అన్న వాడు బర్నలువొ శే అను 

వంతి ఆ విధంగా వచ్చినట్లు ఊహించుకుని కొన్ని కోణాలతో 
గీయ ౧శన వొక డయా గము యిక్కు_డ కలదు, 



199 డె రీలు 
ళు ఆ 

కుంటాను. నమిళభాపషలో గాప్ప సాహీత్య ముక లదన చెప్పినంత 

మా[తాన, అది అని పాచీనభావ అని చెప్పడానికి వీలులేదు. 

అర్యాచినసోదర సాహిత్యంకం కు (పాచీనసాహిత్యం పాత భాపూ 

రూపమును పదములను యెక్కువగా నిశ్నపించుకుంబుం 

దనడంలో సందేహమేమిో లేదు, కాని తమిళ సాహిత్యం తెలుగు 

సావాత్యంకం కు అత్యంత (పాచీనమైనదని గటిగా చెప్ప లేము. 

భాషలు యేలాగున మాకనను (పశ్నకు సమాధానము 

యో వఏధంగా చేలుణోంది; కొన్ని కొన్ని (పదెళాలలోని (ప్రజలు 

కొన్ని కొన్ని ధ్యనులను పలికేటవుడు వారి ఉచ్చారణాంగా 

fs తాలా(ద్న నయ వాలనుబి్లి భాపూ పదములు మారుతూ 
ల ధ్ర రి 

వుంటాయి. ఇ దేరీతెని (పజల అలవ్వా, ఆచార స్యవహారాలు, 

మతము, వారిపొటలు, సంగీతము, సాహత్యము మొదలై నవి 

భాపలసప తెమ (ప్రభావాన్ని స్పష్టముగా నెరప్రతున్నాయి, 

ఈ లాగునే ఇముగుపొరుగు (పదేశాలలోవున్న భాషలు, 

ఒక భాపాకుటుంబములో అనేకరూపాంతరితి పదములు, 

ఒకే జూపి భాషలో పలు కూపాంతరములు, 

న్ గ కా క | . అం = శ సం 

న్ ia న వ. a Ee | న. గ గ్గ | eit ర్ స ea 
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పచ్చయ్యప్ప కాలేజీలో అడుగుపగోసరికి మాథ 

'మెటిక్సు 'లక్చరరు కనివించి “వెొహోహో | ఎప్పుడు రావడం 

వవింటి కథ అంటూ పలకరించాడు. నిజానికి ఆయన యెవరో 

నాకు తెలియదు. ముక్కూ. మొహమూ ఎరుగసీ వొక అపరి 

చయసుడు అంత కలుపుగోరుతనంగా పలకరించినపుడు మనం 

తిక్రముకలలో పడతాం; ఇదొక తమాసాఅయినపరిస్థితి, 

4 4 4 

మ్మ దాసు మ్యూజియం; ప్రేటు నవంబరు 1కి 

సూయిలు దొరగారు తలచినట్లు రెండు దానాలుకాను; 

మూడు, 

9 మే, కన్. గ్ 

రామస్వామి చెట్టి, కృష్ట స్వామి చెట్టిగార్లను “రఫ్ పేపరు” 

వుం శు కావాలన్నాను, 

10 మే, శుక్రవారం : 

నాలుగణాలు నెకరుకు, నాలుగణాలు బస్తీ వాడికి. 

అయిదురూపాయలు లిటరరీసా సైటీకి, రూపాయిన్న ర బిలియర్హు. 

ఒకరూపాయి జింజకు, సోడా. మిగిలినసొమ్ము (శీనివాసాచారివద్ద 
వుంది. 

11 మే, శనివారం : 

బట్లమదగ్గర ఆ(గూపాయలు తీసుకున్నాను. బంక 

టింగుహోలుకు వెళ్లాను. టిక్క-ట్లుకు ఆ(రూ పాయ లిచ్చాను, 

(టిని "శేను థియేటకులో నాటక పదర్శనం. 
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పేక్సి(ియరు సీనులు. (పదర్శకులు మిస్టర్ అండ్ 
మిసెస్ బీ. (కాఫ్తన్, విల్మర్ * హోలు కిటకిటలాడుతూ వుంది 

మన చెన్నపురి పెద్దలు, భారతీయులు, యువకులు, వకీళ్లు, పలు 

వురు విద్యాధికులు (పదర్శనానికి హోజర యిరి. 

ఫాల్ స్టాఫ్ వషం బాగులేదు. వుండవలసినంత పెద్దవాడు 

గాగాని, లావుగాగానిలేకు. _వెఖరి యేదోవొకలాగనవున్నది. 

వాచికము “వప్పగింతి వల వున్నదితప్ప “అభినయముగా” 

తోచలేదు. 
మర్చంటాఫ్ వెన్నిన్లో నటించిన సూయిలుదొరకు 

పోర్షను నోటికిరాదు. కేవిల్ మాద ఫున్తకాన్ని చూసో, 
మరి వోర్ష ను కాయితం మూాసో చెప్ప లేనుకాని, దానిని 

చదువుతూ అభినయించాడు. 'సెలాక్ వేషము “ఫరవాలేదు లే” 

అనిపించింది. కాని వోర్షి యో పా(తధారిణ మ. నతి “వాహోి 

అనిపించింది, అభినయం (ప్రశంసనీయం, ఆమె అసలు చాలా 

సొగసైన మనివీ. వేషధారణము యుక్తము. అభినయం 

నపహాజముగానూ,, భాసమానముగానూ వుంది, వాచికం 

స్ఫుటముగానూ, గణనీయముగాను వున్నది. 

ఒెళ్లో వేవం పరమజార్భాగ్య మనిపించింది. వికార 

మైన వేషధారణ, నటన పాడుపాడు ! డెపైమోనా అంత 

బొ తిగా బాగులేకపో లేదు ! 

మళ్లీ విల్బర్ సతి ఎమిోలియా"వేషంలో కనిపించింది. 

అత్యద్భుత మనిపించింది. ఎమోాలియా ఆతభోర రుల ఎంత సాగ 

సుగా వున్నదో వర్ణించి చెప్పడం కష్టం, దుస్తులు, అలంకరణ 

శూఘఖూగు అనిపిం చినవి, విల్లు. సకితప్ప యిీాజల్టులో చెప్పు 
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కోతగ్గ వారెవరూలేరు. ఆమె ఒకర్తెమాతమే చక్కగా 

నటించగలదు. మిగిలిన వారి (పన క్త అనవసరం, 

ఇంటికి వడుతూ వెడుతూ ఒకసారి (టెప్లి శేను ధియేట 

రుకుపోయి తొంగిచూశాము. హాలులోకి అడుగు పెళ్టీ పెట్టగనే, 

(న్రీనివాసావారిగారితో సరిచయస్థులొకరు, 

మమ్మల్ని మర్యాదగా పలకరించి, మొట్ట మొదటి స 

చూపించి అక్కడ కూర్చోండని కోరినాడు. (శ్రీనివానావారి 
గారికి అన్ని నాటక స జట్టులశోనూ మంచి పరిచయం కద్దు. 

నాటక కంచెనీలవారు యీయన చేరు చెబితేనే మన్నన 

చేసారు. మేము నామ్మేమిా చెల్లీ ంచనక్క- శైదని ఆ కంపెనీ 

మనిషి అన్నాడు. అవను కోన (సకారం ముంమ నరనలో 

సోఫాలమీాద కొంతసెపు కూదుని యింటికి వెళ్ళిపోయాము; 

నెళ్ళిపోతూ టికు వ ఇచ్చివళాం. 

ఛవనము చాలా వాడుగా వుంది, తెరలు అంతకన్నా 

పాడు. "వేషములూ అధినయమూ మరీ దర్శిదం. అందరి 

దుస్తులూ పాడుగానే వున్నవి. చెప్పువుంకు సిగ్గు సిగ్గు! 
అటి OO OO 

పారణ్నాక్షుడ వేషం కన్న చెన్న పట్లంలో యే ముష్టి నాడి వ 

మేనా బాగుంటుంది. తెగిన తరకివీదు వుంకే (పస్లోద వేషం 
నటించిన పిల్ల వాడు పనికి రావచ్చును. 

ఉ_గేరదేశపు బాణలో నటి వికారంగా పరమ రోతపుశ్లే 

టు పాడుతూ డా న్వు చేసింది. జ తర చేశవువాటలకు 
6 ట్టి | ఎలి 

నృత్యాలకు యిది వొక చేరడీవలె కనిపించింది. సూతధాకుని 

వ్మిగహం పుష్టిగావుంది. పాట కొంతవరకు నయం. గొంతుక 
6 

ఫరవాలేదు. నటీ స్మూతభారుల సంభాషణ మొదట. తెలుగు 
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ల్ల 

పద్యాలలో కోనసానంవ, పద్యాలు భఛాగవతంళోనివి, 

పద్యాలు పాడినతర వాత వాటిఅగ్థం తెలుగున వివించి చెప్పారు. 

ఇంచుమించు ఇది కళ్యాణ రాములా్యారు తమిళ సంస్యృ్భ్బృాతిముల 

కలగలుపువల నుండెను. 

(ప్రసాద నాటక (వదర్శనంలోని నుల అభినయ మును 

వదె నా వొక 'స్కైచ్*లో వర్మించవ లను. 
ఎ 

థీ ' ఛీ 

స్ రై ల్వేస్టేషనునుంచి “పుడ్స్ ఆఅందినవి, 

థీ థీ 4 

*ది యూ రేసీియను (డామా. ఒక గొప్ప *“సివిలియను” 

ఒక కొొండజాతి (ప్రీ వ్రణం ముకుంటాడు. అతినిక ఇవ్లగు నం తానం, 

ఈ ఇద్దరూ ఇంస్గండులో పెరిగారు పరిస్టిగుల (పభానంవలన 

త్పీ, పిల్ల లూా ఒకరికొకరు హు అతను తెుతో 

సంబఐభథాలను తెంచయకుంటాడు. అతను ఎక్కి డవున్నాడో ,అతిని 

ఆనుపాను లేమో ఆమెకు తెలియను. ఒకముసల్మాను వ_ర్థకుడు 

ఆమెకు ధనం యిస్తూన్రంటాగు, ఇంటికి కావలసిన వస్తువులు 

తెచ్చి వడ వేస్తూవుంటాడు,. ఇతను మొదట బటబట్లరు. తిెర్యా3 

వ గకుడై నాడు, కొంత కాలాసికి ఆమె కొడుకూ కూతు 

తిరిగి వస్తారు. కొడుకుకు తన తల్లి కొండజాగి స్కై అని మొదట 

తెలియదు. తన తండి చసిపోయోాడని అనుకుంటాడు. కాని 

అతను యిండియాకు రాగానే పరిస్థితులన్నీ అవగాహానవు 

తాయి. ఇంటి! హా ససప్తయిలు a ఆగి 

యా యు గరం చి “సేనా క నాతకము (వాసి మం 

అనుకంపము కలిగేటటు చేయవలెను.” చూ. 1895 "మేనెల 4వ తేదీ రీ, 
ల 

యా 

18 
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పోతాయి. కూతురు పనిచేస్తూవుంటుంది. ఆమెకు చదును 

వచ్చును. నస్తయిలు బంద్ అయినప్పుడు అట్టి నన్ని వేశంలోనే 
విల లిడరూ ఇండియా చేరినటు చితించేదా ? 
ae ౧౧ 

ఆ యూరోపియను వొక పిల్లను పెళ్ళాడ తాడు, అతనికి 

విల్లలు కలుగుతారు. దగుల్ఫాజీ, ఇంకొక పిల్లను (శేమిస్తాడు. 
గ na) ఎవి 

12 "ము, ఆదివారం : 

ఇ్రండియను యాంటిక్యరీ వాల్య్యూములను వాలావాటిని 

చదివితిని, 

14 మే, మంగళవారం : 

స్త్రి యను “కాలేజీలో హిస్టరీ (పౌఫెసరు శెలెథుూగారిని 

కలుసుకున్నాను. ఇద్దరం ఒక గంటకు పై గా ఎన్నో విషయాలను 
ముచ్చటించుకున్నాం, కా లేజీలలో తం నానా న బోధించే 

టపుడు ఎన్ని అవకతవకలు జరుగుతున్ననో, బోధనా పద్దతులు 

ఎంతే లోపభూయిష్టముగావున్న నో వివరముగా చెప్పాను, 

విద్యాబోధన ఆలోచనలను వురిగొ ల్పేదిగా యెంతనూ తం 

వుండడం లేదు. అభికచీ, విమర్శనా, అసలు లేనేలేదు. 

మాతృభాషల సాహిత్యం గురించీ, దేశచర్మిత రచనా 
వశ్యక తను గురించీ (పనంగించాను. తేలుగు వార్య(గంధాల 

స యంలోనూ, పరీక్షాధి కారుల నియామకంలోనూ జరుగు 
తున్న పాక్షికత్యమును గురించి నొక్కి. వక్కా-ణించాను. 

విశ్వఏ ద్యాలయ బోధనాప ద్దు ల దోపాలు చేశమంతటా 

విస్తరిస్తున్నాయి. మదరాసు తెలుగు. రామానుజావారి, 
మాధవరావు, నెంకటరాయ కక్కి, (శ్రిరామశా స్ర్రిగార్షను 
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గురించి కెల్లెబుతో ముచ్చటించాను. అప్పుడు కెళ్లెటు యిలా 
అన్నాడు. “చాలా ఆలస్య మైపోయింది. ఈ ఏడు వ్యవధి లేదు. 

మోందటికి ఏచణైనా తప్పకుండా ఏర్పాటు చేస్తాను” ఇందుకు 

నేనిలా సమాధానమిచ్చాను, “నాకె తే అట్టి పదవి 

అక్కర లేదు. ఆలాగున చేను కాలము వ్యర్థము చేయజాలను, 

కాని మా (పాంతమువారిని కూడా తగిన పండితులను, అట్టి 

పదవులకు నీయమించవలెను, కారణ మేమంశే యిప్పుడు పరీ శ్రా 

షృతములనుబట్టి పార్య(క్రమము నిర్ధారిత మవుతున్న ది కనుక.” 

చర్మితెను బోధించే పద్దతులను గురించి సంభాషణ జరి 

గింది, 

“పోలికలరా, చేదములూ నిరూపిస్తూ (గ్రీసు రోము 

రాజ్యముల చరిత మరెందుకు (వాయరాదిని కెల్లెటుగారు 

నన్ను (పశ్నించారు. 

“అబ్బో! అది నా శ క్షికిమించిన పని.” 

“కాదు కాదు, మోరే (వాయగలరు !” 

he 

Sel Jrhy See gu A tuk 
య గల 1, Mou Cue, bath 6 జ 

hasnt Wd Jf Vel WW 
Wey wf తూ Jw! HiZa ‘Et gn 
బయం IC feat har Er HAT hey; 

'మేమిద్దర మూ అనేక విషయాలను గురించి (పసంగించు 

కున్నాము. నా వంట్లో బాగసుండలేదు. లేకపోతే ఆ సంభాషణ 
అంతా (వాసేవాడినే మరి! 
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14 చే మొదలు 24 వ వేది వరకు: 

పది పదకొండు రోజులనుంచి వొంట్లో యేమో బాగు 
"లేదు, “బోంకై రష ౨ వ్యాధి ప్కృుకుని సీడెంచసాగింది. శూ 

లావు. రేగంణో శే సరిపోయింది. పచనేమో కొనసాగింది కాదు. 

చేసిన మంచి కార్యం వొక కే, మహారాజూవారి ప్ప స్తకాలు 

తయారుచేసి నెక్ట్ అంక్కో బారు పంపించినేశాను. (శ్రీ) 

నెంకన్నగారు నన్ను చూడ్తానిక వచ్చా, అతినం కు నాకు 

బాలా అభివూనం. మంచి సాహిత్యాగిరుచి వున్న కొగ్రిమంది 

యునకులలో ఇతను వొకడు; మనదేశంలో ఇలాటి యువకులు 

అకుదు, 

౨8 మే, మంగళవారం : 

బెల్టు కొలతలు, శుబుణో తెలి అంగుళముల నై వారం 
గల, అంతకు కొంచెం తక్కువగా వుంశు మరి వకటి గూడా 

అపు వానా యలులవిః 
—_ 

IE tae gtg 3 Pon 

re: / న ign Tse kL, a TE య. 
| Ya gee న త్ శీ ఖ్ 6 గ్ Er సె స్త w 3 మో భో స . Mee శ ల Pr క క. ట్స 

ee Tr " 
న. ల్లో - ర we న otE ARS 

rr గాకు oe eee టీం . . jee ఫై | Be 

కంచు అమాం దస్తా. బి, సూర్యనా రాయణ రావు గారి 

కోసం సంస్కృతే (గంధాలు, నోట్బూ; శంకరనారాయణ 

డిక్షనరీ, “అదను బె; ఒక జత ము వైపు గుండీలు, జా కట్టు 

లుల, క్ అర్య శ్ర 5 కం సో ఇస్సి వస్తువులు; అలారం మైంలసు, 
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లీ జూన్, సోమవారం : 

డాక్టయు కిల్లారనుదారకు ఉత్తరం (వాశాను. గరిసెలూరు 
ఛాసనం గురించి 2) Cry పిజయ రాఘవా చారి, 

సీతా రామయ్య (పభృములకు లేఖలు (వాళాను. 

4 జూన్, మంగళవారం : 

డూ రు ఛండార్క_కుక్తూ, Geo నె ఉటనొోర కూకూ డా 
యు ర ( 

ఈత రోల రాశాను, 

వ జూన్, బుధవారం : 

“రాదమూదచము. 

“ఐఇస్టు అండుకో” కు నెళ్ళాను, “కెఫ్పు _ విరగదీసి 

మో కెప్పుకుకావఅనో “ఇెల్పితె అప్పుకు సంపించివేస్తాము. మా 

సామాను మేము నృంచుకుంటాము” అన్నాడు మిస బపుప్వ, 

“రాంపదిసి విరగదీయడం మాతం నను. మొత్తం 

మైప్పంతిక సొమ్ము యిచ్చుకోమంటారు.” 
లి 

“సమూ మిగతా సామాను మూవేకదండీ ; అలాం 

టప్పుడు అంతా యెలా యిచ్చే స్థాం” 

“తుండ (సమూ, మిగతా సామానూ, 

కంపెనీ ముప్పు అన్నీ మూ రాజా వారికి ఖరిదుకివ్యండి; అలాచేస్తే 

నాశంఖో సంణొో షం. 

Cd స J నా sis 
ఫస్టుపాస్టులోని మ. మార్హినలు నోట్సులో వాజే 

we అ 9 
స్ ఎ అన్నీ మూా నేక నరం 
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“అవసీండి! అయితేనేం? మా కోరికను మోకు 

మన్నించవద్చుకదడా ! ఆయనకి కావాలంళశు కొత్త సరుకే 
కొనుకో-వచ్చును.” 

“అనృనన్రను. న నే; అయితే అంతటికీ మేం ధరకట్టా లే!” 

“సర కడి తేకట్టండి, ప? 

“అ ( సేముల్లోవున్న యీ క్రైఫ్స్బు మహో రాజా వారేం 

చేసుకుంటారు?” 

“పః అవన్నీ నాకేం తెల్పు; బహుశా సనో శైువిం 

గుకు వీటిని వాడుకుంటారేమోా ! అలాలయి తే మాతం మూ 

ఆఫీసులోనే "చేయిస్తాం లెండి” 

“ఆయన తమపు స్తకాన్ని అక్క-డే అచ్చా శించు కుం 

టారు కాబోలు !” 

“బహుశా అందుక్కా-దేమోా లెండి; అక్కడ మంచి 

పనివాళ్ళు లేరు, బుక్కు చాలా విలు నెనది. అందువల్ల యిక్క-డ 

కంకు ఆక్కడే పెనో కైపు చేయించాలని అనుకుంటున్నా మో 

మరి! ఇక్కడ కంకు అక్కడ సులువు హాచ్చు. యిక్క- జే 

మిషను అమిరి స జాగా అంతా ఆక మిస్తుంది.” 

“సనరేలండి, మరి ఎబ్లోకాత్ కావాలంటి 3! దాన్సంగ 

తేమిటి?” 

“మూారు నప్టయిచే_ే బహునంతో షం!” 

“అది యింకా ఎప్పటి కొస్తుందో తెలియకుండావుంది. 
ఇప్పట్లో బహుశా రాచేమోనండీ!” 

“అయితే నేటివ్ ఫరు నలో అడిగి చూస్తాను” 
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పు ల ల... త న నాద ద ద టా ద దా ల 

“అబ్బ! వాళ్ళదగ్గిరుండదు. అయితేనేం, అడిగిచూడండి. 

మేమెప్పుడూ వాకబు చేయ లేదుమరి” 

“ఆం అదే వనీ! పనుష్రరంగు కాతుమిద గిబక్ష రాలు 
గం ల$ 

సొగసుగా వుంటాయి కదాని !” 

4 4 త 

అబ్బయ్య కాస్త వొంట్లో యెలావుందో డాక్టర్నడిగాను, 

చిరంజీవికి, నరసింగరావు పంతులుగారికి ఉ గారాలు రాశాను. 

-వీదాంతసారం పన a: Dass lee) 

ది ఫోక్ సాంగ్స్ పశ క den 00 

ఒరిస్పా అండ్ ఇ₹ంఫుల్ ఆధ జిగన్నాగ. “02-0 

(క్ అండ్ నోభే స్ట OE తనమ అటు! 

4 థీ 4 

డాక్టరు హుబ్టువొర(వాసిన ఉ త్తరానికి నకలు ; 

ఉదక మండలం, 5, జూన్ 1895. 

డియర్ మిస్టర్ అప్పారావు 
ఈ చెల లి వ తేనీన మోము (రాసిన ఆ తరం నిన్ననే 

నాకు అందింది, వచ్చేనెలలో మోారెక్క-డ వుండేదీ, దయవుంచి 

మొ చిరునామా తెలపండి. బెంగుళూరుకు తిరిగి వచ్చాక, 

ఆ మూడుశాననాలను చూసి (ఉదయగిరివి రెంతూ, పాలకొలు 

శాసనము వొకటిీ) (ప్రచురణ నిమి త్లేం మోకు వాటిని తప్పక 

పంపిస్తాను. 

,మోా "లేఖలో చుర్కొ-న్న కృప రాయ "కాలపు చెండు 

శాసనములను (పచురించడానికి (పొఫెనకు కీల్హారను తలపెకు 
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తున్నట్టు కనబడవు. ఈఖతాననాలలో (వస్తావింపబడిన విషయం 

గురంచి మో రొక మెమోరాండము పంపంచినట్టయి తే దానిని 
య oe క 

చను నం౫ పంట డాక్టరు కీారను ముంచు మస 

తాను. అపుడు ఆయన శాసనాలను (పచురించడాని కే ఉధైశ 

పడవచ్చును; అలా జంప ఇ అలో పరాకు వాటిని ఎ స్ 

(పచురించడానివై వాటిని వెంటనే మోకు పంవీంచివేయగలను. 

మోర న్నకు నాసిక చేపఘు మేమే సప్తయి చేయూలం#ు 

అస నా శెంనో (శమ. లోకలు యెజంట్ల దగర మో “కాఘేపరు 

దొరకడం కస్టం కాదనుకుంటాను. 

10 జూను, సోమవారం : 

బజారుభతో ఫొనవల్పిన వస్తువులు: స్న్టుబయ్యం, పటి 

పంచదార, పాతబియ్యం, నెయ్యి, చసేపజెర్తుపెసై, గ్గ పె క్రైలు, 

సొమోాది సన్న పాటే గిన్నెలు రెండు, లాంతరు, 
స) 

16 జూన్, ఆదివారం | 

రామస్వామి వెట్టి ST. let 
నూ నాదము 49 ——14..._0 

వెస్ట్సు అండ్ కో వైండకుకు హక గ 

వంటలక్క_కు 10 00 
పాలవాడికి Oar OEE 

“పరుగు ప | 

నారాయణమూర్తి మందులపై Caw U0 

డాక్టరు బిల్లు OO Va) 

మందులు 40 __ 00౦ 

ఫు స్తకాలు al 00 
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కొొనవల్చీన సామాను : 

టె లత్తొయిలు 

నెక్ మై 

ఫా ల్తికడుపుపై కబ్టుకునే బెల్లు 

10 జూన్, బుధవారం 

మబ్బుల వాతావరణం మనోహరంగావుంది, ఇంతకు 

ముందు చలిగాలి రివ్వున వేసుకొ చ్చేది. 

20 జూన్, గుకువారం 

ఈ సు ఈచయా నే వడవాడ చేరుకున్నాను. ఇ్రక్క-డ 

ఏజయనన౫రం రాజకుబుంశాపకి చెందిన తగా కావలసినంత, 

“క్రీ, కృష్ణని జయం రచించిన రాజకవి అత్యంత ఆకీయతణతో 
వసెంచిన యిం దకీల్యాది చేగుననవుస్న బెజవాడ యెరెత మనో 

హర నగరం! ఆ కొననున్న నన. సిస్టనుంచి ఆరని ఇరటా 

లతో (౨ వాహాం; సగరం-చచుక్ట్రూ 'వెనకభాగాన “ స్మ్టెంగ్ ? 

వేసిన్సు ఎ తెయిన. కొండలు; లోయలో (పతివ్షింపబడి న 

కనకము” సాగును న్ క్ ప్రైసను చెంతేవున్న పర్గతేంమిరాద కగిం౫న 

గా ళాల. "సురా ని కీనగర ఛయెంతే ఆః: శోదంగావు: నె. 

కనుల వేడుక ! 

౪ పారిబండ నెంకట రమణయ్య పంతులుగారియింట నా 

బస, ఆయనా నేను అపిధిఫు. కొండలకు దూరంగా గవర్నరు 

“పేటలో బారియిబ్లు; అ హోయిగానూూ, ఎంతో 

7 ప్రస్తుగం. సం వి మయవాడలో న్యాయవాదిశావుల్న శ్రీ పాటీబండ 

అప్పాగాన్రగారి తండ, 

19 
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నదుపాయంగానూ వుందీ యిట్లు. పంతులుగారు సంస్కృత 

పండితులు. తువాత తరువాత యింగ్నీషు నేర్చుకున్నారు. 

ఇప్పుడీవూళ్ళో యీయన లిడింగు ప్లీడరు. ఇల్లు సొగసుగా 
యిమ్ముగా వుంది. గాలీ, వెలుతురూ ప్రష్క-లం. గదులు 

చాలినన్ని. ఇన్ని గదులున్నా భవంతి అందమేమో చెడగొట్ట 

లేదు. భవనం యెక్క-చ్చిగా వుంది. 

నే నున్నగది కిటికీ తెరచిచూ స్టే యెదురుగా. బందరు 
కాలువ, కాలువవెనుక వరసలు వరనలుగా చెట్లూ కనిపి సవి, 

ఇటువంటి యిల్లు వొకటి కర్టుకొని అందులో కాప్రురముండాలని 

నా కోరిక. ఏడాదికి కొన్ని నెలలైనా యిటువంటి యింటిలో 

వి శాంతి తీసుకోవాలని మనసు, తీకిక అనేది చిక్కి కాలం నా 

చెప్పుచేతబ్లోవుంకు యిటువంటి యింట్లో “*రికైకు. అవుతాను, 

రికుకు కావడం! పి శాంతి ! ఎంతే నింతెనమాట | ఎన్నడూ 

విననిమాట ! ఈమాట శేమన్నా అ్యాంవున్నదా! శరీర 
దారుఢ్యం పూర్తిగా సడలీన నావంటివాడికి యిది ఎంతే వింత 

మాట |! ఆరోగ్యం బాగున్నా లేక పోయినా బలవంతుడై నా 

దుర్చలుజైనా మనిష్ ఎలాగూ రికైరుఅవుతాడు. అప్పుడు 

(ప్రశాంతమైన ఒక యుంట్లో గడిపే అవకాశం వుంది. కాని 

ఎప్పుడూ యీదోఆలోచిస్తూ యేదో రాస్తూవుం డే నాకు'వి శాంతి” 

అనేది కల్ల. నా మెదడు ఎపుడూ పనిచేస్తూనే న్రుంణజుంది, ఈ 

కృషినుంచి నేను తప్పించుకుంటాన నేది పొసగనిమాట. డాక్టర్లు 

ఎన్నినలహో లి స్టేనేమి ! వాటిదారి వాటిదీ; దీనిదారి దీనిదీ ! 

(శమ అధికమై, ఇక నేనేపనీ చేయజాలని పరిస్థి లె కలిగినప్పుడు, 
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నాకిక బతుకుమోద ఆేేలేదు. పనిచేయలేకపోవడమనేది ఒక 

విషమపరిస్థితి. 

కాని నా కిపఫు డొక విషయం జాపకానకు వస్తున్నది. 

ముసలికాలంలో చేనరాపల్లిలోనో, లేదా మరో (గామం 

లోనో, రికైుమి కావాలని నా కొకప్పుడు వుండేది. వడాదికీ 

నాలుగయిదు నెలలో పోనీ ఏడాదల్తానో అక్క_జే కాలం వెళ్ళ 

బుచ్చాలని ఒకనాటి నా తలంపు, 

థీ థీ t 

అన్నన్న ! భూపతిరాజు కక్తెర్ల్షనీ దీపపుమసిసీ నా 

పెళ్లైలో పెట్టడం మర్చిపోయాడే ! శాననపు పలకల్ని కాపీ 

చేసుకుందుకు అవనర మైన వస్తువుల్ని "వేటినీ మరవకుండా అన్నీ 
“నా ెక్టైలో పెట్టండి బాబూ” అని అందరికీ మరీ మరీ చెప్పా 
నాయె! అవీ యిపీ అన్నీ కలిపి విజయనగరం "* పేక్ ” చేసి 

పంపించేశాడు ! 

రామస్వామి చెట్టి కంపెనీలో వున్న గణపతిచెట్టి నాకు 
స్నేహితుడు. దుకాణదారుడికీ, బేరగాడికీ వున్న పరిచయం 
వంటిదికాక మా యిరువురికీ మంచి స్నేహమే వుంది, వమ్యదా 
సుతో చే నున్నన్నాళ్ళూ నాతో యెంతో యిహ్టాపత్తుగా 

నున్నాడు. ఏ వస్తువడిగినా సస్పయిచేసేవాడు. నైలుకొచ్చి 

దిగజెశ్రైేడు. సామానూ అవీ కట్టుదిట్టంగా పంపించాడు. అతనే 

స్టేవనుకు రాకపోతే,  యిబ్బందికలిోది. రైలు తప్పిపోను! 
అతని ఫర్ను రాణింపులోకి రావాలని నా కోరిక. పట్టంలో 
అందరి అభిమానాన్ని సంపాదించుకోవాలి. యూరోవీయను 

ఖమ్మ దీసిముందు మందులోకి రాకుండాపోవాలి. (వింటింగులో 



గురజాడ రచనలు 148 

వాటిని యిప్పటిశే వెనక్కి_శోసేశొడు. పాయింటు కైపులో ఒక 
బుక్కు అమృ వేయాలని గవర్న మెంటు సూప 'రెం డెంటు ఊళ్లోని 

అన్ని (పెస్పులకూ వెళ్ళాడు. మ్మదాసులో అన్ని అచ్చాన్సీసు 

లకు ఆబుక్కు_ పంకించిమాశొడు. స్పెసిమను శావీలను అచ్చు 
ఆధిసులన్నీ తయారుచేసి గవర్న మెంటుకు_ పంపించాయి. కాసి 

అన్నింట్లో! ఇ్రితసి (పింటింగ కుదురుగా వున్నదని ఎంచుబడి 

చేశారు. అయిళలే, రామస్వామి చెట్టి పాపు చమూాసీచూడగా నే 

కొట్టవచ్చిన్లు జగ ప ర ఓ. 

చది గ "“రవమర్యాదలున్న కుటుంబం. పెద్దింటి వాడు, 

తగు మనిషి. బాగా వైసా, పరకా వున్నవాళ్ళే, వాళ్ళ పిన 
క wa ద యగ ల “dx తండి మదరాసులో సూపు "పెట్టాడు. ఇదే చెన్నపట్టానికి మొట్ట 

ముదటి * చేటినవ మూపు” 

గణపతి చెట్టి, నాకూ పరిచయం ఎలా కలిగిందో ! 

ఆ. |! (థ్రినివాసాచారి గారు నా కాయస్ని ఎదకు న 

xX x క 

బెజవాడ ఒకప్పుడు బేశానికి రాజధానిగా వుందేనె, 
చెప్పుకోతగ్గ నగరంగానే వుండేదనుకోవచ్చును. సైనిక (పాధా 

న్వతే దృష్థ్వా దీనికి (పాముఖ్యతవుంది. ఇక్కడ చాలా సైనిక 

బలము వుండేదని కృస్లామాన్యుయలులో శరన టబ అది, 

కృుస్త్రరాయలు పూర్య దిగిజయయా తేక విచ్చెస్తూ బెజ 

వాడలో కొన్ని దినములు వున్నాడు. ఆము క్రమాల్యద : 

“ నిజయవాటిం” గొన్ని దినంబులుండి. “వాటి ”ని మాధవ 

వర్గ సంస్థావించాడు, జెజవాడలో “పూసపాటివారికోటి అని 
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పతరవబడ  పొక (న దేశమున్నదది. ఇప్పు ఉ జాగాలో యిణ్ళు 

కటబడ వి. 
WD ౩ 

లి జూరెౌ, ఆదివారం ' 
ae 

అమ్మయ్య ! ఎంతేకాలానకు యిజబ్లు చేసుకున్నాను ! 
లోక లుకికాగులను యెష వాసుకున్న నా బుక్కు మా వాళ 
నిర్ణత్వుంనల్ల పోయింది. నెలలతిరబడి చేసిన యింత క 

(శేమా ఒరాడిదలోపోసిన పన్నీ ము. రా జమండైలో వొకవోజ్రు 

ఆగాను. వివిధ కాంపొండులభోనున్న అనేక శాననపుపలకలను 
పరిశీలించాను. శాసనపుపఎకలు ఎండకు ఎండుతూ, వానకు 

తెగుస్తూ దికూ-మొుక్యూ_ లేక పడివున్నాయి. వీటినిమాసే 
నాయుడే "లేడు, 

J Gr జ te ates en pl” రాగ J Mae mtn 

Hels ME Yea OOM We, RNC 

Ee BN VLR LTT PE 
Coosa base Jute Gat a lod) a> 

i Gre Tall 3 

రాజమండ్రి నుంచి విఠాపురంవచ్చి అక్క-.డో రాతి 
వున్నాను. మ. మేన త్లెగారి కుటుంబపరెస్థిణు లేమి భాగు లేవు, 

ఆవిడ పెనిమిటి రోగిప్టి. (పధమ్తకోపం, చీటికీమాటికీ రుసరునలు, 

% మేన వృయేరు : తుమ్మలపల్లి లక్ష్మాయమ్మ ర స వెంకటరత్నం 
గారు. కొంతకాలం ఈయన ఫి౮ాప్రురం ఎశేటు రాణీదారు, 

లు 
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మనిషికి ఎంతశో స్టే అంత. శత మొండి. ఆవిడ పెద్దపొడుకు 

తెలివైనవాడే, ఇంటిగొడవలు ఫొక్తున పళ్ళేదు. సంసారంలో 
సుఖంలేదు. మా మావం(ను నా వెంట తీసుకు వెళ్ళిపోవచ్చాను. 

ఇర్మవె గూపాయలు చేతిలో పెట్టి యింటికి పంవీంచివేశాను, అత 

నికి భ్మదాచలం నృపోలు మడిదున్ను కు బతకాలని వుంది, 

డన వ కనే 

నిన్నటి సాయంకాలం మహా రాజానారు యితరుల 

మనస్సుకు నొప్పి కలిగించకుండా వుండడముగుకించిన్నీ, ఆగహ 

మును అదుపులో ్య్రెకోవడము గురించిన్నీ మాతో ముచ్చ 
టించిరి. దీనికి సందర్భము యిలాగున కలిగింది. మొన్న టరోజున 

విల్లవాళ్ళను మహాశాజూవారి యెదుట పరీక్షిస్తూ లవ్రాజీ 

పంతులుగారు “నో ఎపీ” అనే పదబంధం (పయోగించినారట. 

నెంటనే తన మామూలుధోరణిలో * శర ఆయనమిోాద 

విరుచుకుపడి “అది ఆంగ్లములో దుష్ప్ర్రయోగమ ”ని మంద 
లించెనట. అదీ పిల్ల వాళ్ళయెదట ! చేను అప్పుడు లేనుగాని, 

తరవాత తెలిసింది. రామమూర్శ్థి పంతులు, సుంద రావు 

పంతులూ శర్శగారితోపాటు కత్తుల త్తినారట. తాను యింటికి 
వచ్చేముందు, ల శ్రన్మాజీపంతులుకు తవమార్చణ చెప్పుకొంటినసి 

సుంద్యరావుపంతులు నాతో" చెప్పిరి. కాగా నాటి ఉదంతమును 
గురించి రాజావారు యిలా అన్నారు : “ నాతో వుండేవారంతా 

తమ ఆగహమును అదుపులో వుంచుకోవలెనని నా కోరిక, 

మనిషి అనుకునేవాడల్లా యిది అభ్యసించతగ్గది. క్రతమల మన 

సుకు నొప్పి కలిగించకుండా వుండేందుకు (పతిమనిషీ. యెంత 

జాగ వహించవలెనో అంత జూ(గ_త్లనూ వహించి మసలు 
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రోవణను. మనిషో (పతివాడికీ యేదో వొక యిబ్బంది 

వుంటూ నేవు౦ది; సంసార తాప(థటత యా లో, 

లేక ఉద్యోగంలో కలుగుతున్న చికాకులో వనో అందర్నీ 

బాధిన్తూనే వున్నాయి. ఈ చికాకులకు తోడు మరికొన్ని లేని 
పోని: అతదచలను కొని తెచ్చుకోవడ మేల? ఉన్న చికాకులు 

మనిపి.కి యెలాగూ తప్పడం లేదు. అందులోనూ కుటుంబభార 

మంతా మోొదపడ వొక మనివీని మరీ చికాకుపరచడం దేనికి ? 
అన బే ఫు స్టైడు కస్టాలకో కుమిలిపోతున్న వొకరి హృదయాన్నీ, 

మనసునూ మనమేల గాయపసపరచవేోను ? యెనరివల్ల నెనా 

లోపమేవుం#ు, కష్టంకలిగి తే, తెప్పువుంకు మనం వారిముహాం 

యెదటనే పుల్ల పించి వాయ్యిలో పెట్టినట్టు మాటలనగూడదు. 
సమయానమయములు, సవ్యాపసన్యములూ- వున్నవి. తప్పును 
మృదువుగానూ, మనస్సును నొవ్పించకుండానూ చెప్పుటకు 

వీలున్న ది.” 

ఈ సందర్భమును ఫురన్క-రించుకొని రాజావారొక 

ముచ్చట చెప్పారు. చాలా యేళ్ళ క్రితం తాము సర 

వ్యానంగము చేస్తుండగా తమయెదట వారి నాయనగారు 

కూరొనిరట.  నాయనగారియెదట అంతసేపు ఆలాగున 
కరార్చొనడంవల్ల శరీరము చెమటలుపోసి మనసుకు చికాకు 
వేసిందట; అపుడు మహోరాజావాకు. లేటు సుంద రావుపంతులు 
గారితో “నాన్న గారి యెదట కూ చోడం కస్టంగా వుందని” రట; 

ఈ మాటవిని సుంద రావు పంతులుగారు మందహానం చేస్తూ, 
“షాప్పతనముయెదట కూ పోవడం సుఖంగావుండదు ! ౫ అన్నా 

రట, 
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మహారాజావారు మరివొక ముచ్చటను (పస్తావించారు. 

ఒక యూరోవియను, ఆయన పేు నేనూ మరిచాను, మహా 

రాజావారి నాయనగారిశో తానెకప్పుడు వొక నెకరుమోద 
ఎంతో (కోధము నహించితినని జెలియచేశాడట. ఆ నెకరు 

ఎన్ని సారులువెప్పినా తన దుష్ప్రవర్తన మానకుండెననీ, అతని 
నడవడిని యిక నహీంచలేకపోతిననీ యూరపియను రాజావారికి 

చెప్పెను, శాఖరును చంస్రుదామన్న ౦త కోపం యూర పియనుకు 

కలిగింది. చంప్రదామనే అనుకున్నాడు. కాని, కొంచెం 

తమాయించుకొని అతన్ని చంపే (పయ త్న ౦ మాను 

కున్నాడు. కాని ఆ యూరోపియను, యింతి సెన్షమనిను చర 

చరా తన పడక గదిలోనికి నెళ్ళి తాడుకో చినుకబాజెనట. 
తనకోపం చల్లా శేనరకూ ఆలాగున ఛళ్ను ఛళ్ళున కొడుతూనే 

వుండెను, రా భోజనం వేళకు అతనకోపం చల్తారినఏ. ఇదివిసి 

మిస్టర్ అండర్ వుడ్ తో యిలాగున అనెను : * అంత కోపంగా 
పడక గదిలోసికిపోయి. ఎందుకు (పవర్హించవలసి వచ్చింది! 
స్మత్పన ర్హనంళు ఏమిటో తెలియదు; కనుక మనుషులు దప్పు 

వర్తన క అలవాటు పడిపోతొయ దు[ప్పవర్శ నమేతప్ప బారికిం 

కొకటి వున్నదనే విషయమే తెలియదు. ఇవన్నీ కేవలం 

అజ్ఞానంవలన ప్రుశుతూవుంటవి.” దీనికి నొర సమాథానం 

ఇబుతూ “వజ మేు. కోపగంతదముకోవడర్య రోషంతో చిందులు 

తొక్క-డం మంచిపని కాదని నాకూ తెలుసును. (క్రోధ మనేది 

మనివీని భూతంవలె వెంటాడుతూ, మనః శాలను కలిగిస్తుంది. 

కాని యేమి చేయను? ఇళ్లు చిమబ్యురు లాడడం, కోపంతో 

రెచ్చిపోవడం నా స్వృభావమాయె !” అన్నాడట, 
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రజల శుక్రవారం : 
రేసు శాకుంతలనాటక (దర్శనానికి తప్పక వెళ్ళి క్ర ల్యాణ 

రామయ్య,  బాలామణి జట్టులకూ, వీవికీల తారతమ్యము 
లను -తెపారువేసి పరిశీలనగా చూడాలి, 

థీ థీ 4 

గత కొన్ని దినములనుంచి రాజూవామ అబే దీక్షగా 

లక్క లేనన్ని వ్యాకరణములు న స అన 

(ప్రయోగం తిప్పా, అయితే యొందునలన తప్పు అనే సంగతి 

పరిశీలిస్తున్నారు. 'మేముకూడా (పమాణగంధములను తిరగ 

ఈకోజున రాజావారు అ్మబఖయత్నంగా తోచినట్టు 

“న్యూ మన్ * లో గాని “(ఘాడ్ లో గాని యిట్టి 

(ప్రయోగం దొరక వమృనని అన్నారు. సూర్యనారాయణ 

పంతులు. * న్యూవన్ చర్మితోపన్యాసములు ' మొదటి 

వాల్య్యూము పది'పేజీలు అలా తిరగవేస్తూ నెళ్ళెనరికి, వింత ! 

క్ బ్యాదర. ఆర్ నోఎనీ” అనే (సయోగం కంటవడ్లది, 

అక్క-డికా వివాదము ఖై సలయివోయింది. దీనిమోాదట మహో 

రాజావారు అన్నారుకదా : “ ఇదివరకొక సారి కొన్నేళ్ళ ౩3౦ 

యిలాగునే నా కొక నంబేహము కలిగింఏ. అదిమా పూర్వీకులకు 

6 మహామండ లేశ్యర ' అనే వరుదుకలదా, లేడా అని. పాపం, 

సంజీవరాన్రవంచులుగారు, అంత ముసలివారై నుండి కూడా 

బహుకీపికతో యీ విషయం పరిశీలించి సం చేహ 
వివృ ల్లిచశాను. మహామండ లేశ్వర అనే విరుదకల మా 

పూర్వీకులలో వొకరు జారీచేసిన స నాలను వారు నాకు 

20 
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ద. లలత ననన సదా నా దా దాతా దన. దాతా. కాలాన. మతాలలో 

చూపించారు. నేను రీసెర్చి సలిపి : (టీటీ) (నొసితిని, మనము 

మన తప్పులను సరిదిద్దుకోగలము. తప్పుల తడకలతోవున్న 
(పకటనలను నరిచేసుకోగలము. 

మా నాయనగా గొొకసారి మా వంనీయులక్ఫు, కుటుంనీ 

కులకు “నుహోమండ లేశ్యర; సుబదార్ ” అనే వికుదులు కలవని 

(ైయిము పసరు. యూ? నోయకగారకి కె యిమునక యెట్టి ఆధా 

రము లేదని, యివి గాలి కబుర్గసి నేను సంశయింవాను, వివాద 

(గ_స్హమైన తన (ప్రకటనలను చనిపోయిన ఒక మనిమి. (ధువపర 

చుకోజూలకుకడా ! ఈ విషయములో మా నాయనగారి మాట 

నిజము కావ దును; వారిమాట గెరపించవలను, 

సంజీవరావుగారు దాఖలా చూపించిన షత్రం మహో 

మండ లేశ్వర. బికుదును (భువపరుస్తున్న ది. కాని సుబదార5 అనే 

విరుదుమూట; మొన్న మొన్న అప్పారావు పంతులు *సుబదార్” 

బిరుదును ధృవపరచే ఒక[గఎధమును తెచ్చి నాకు చూవీించినారు, 

ఇపుడు శ) సూర్యనా రాయణపంతులు, వారినాన్న గారికి 

తగిన కుమారులవలె, దిక్షశో వెదికి యీ నో ఎనీ” (పయో 
గాన్ని (పామాణకంగా చూపించారు. ఈ (పయోగంవల్ల 

అనల్ను పశ్న "తేలిపోయింది. “ న్యూమన్ * (పామాణికుడు 

కాడనలేము. ఆయన యెన్నికగన్న రచయిత. ఒకానొక 

(పయోగము సాధువా, అసాధువా అనే విషయంపై నాకున్నూ 

'రామానుజావారిగారికిన్నీ వొకప్పుడు మతేభేదం కలిగింది. 

ఈ (పయోగమునుగుకించిన శంక అయిదుసంవత్సరాలవరకూ 

నా మనసులో వుంది. తుదకు సాధువా అసాధువా అని థంకి 
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స్తున్న యీ (ప్రయోగం నాకు “న్ఫ్యూమన్ ” లో దొరికి 

నిర్థారణ అయింది, మనం ఈవేళ “నో ఎనీ” అనే (పయోగం 

కనుగానుట యేదో మహ త్కా-ర్యమసిగాని, ఈ చర్చకు అవ 

కాశ మిచ్చిన నంఘటననుబట్టి యుత్కర్న పొందదగినదనిగాని 

నే ననుకోను. “నో ఎనీ’ (పయోగము సాధునుకాదని చెప్ప 
డానకు నా కేమో అభ్యంతరం లేదు. తన కొక విషయము 

సకొమెనదని స్పస్తంగా తెలిసి సిశ్చయజ్ఞానం కలిగినపుడు, 

యితకు లా విషయంలో ఫారపడుతున్నారని దృఢముగా తెలసి 

నపుడు, అప్పుడే నిజంగా ఓరిమి వహింవాలి. ఇతరులు పొరబడు 

తున్నారని మనకు తెలుస్తున్న కొద్దీ మనము శాంతము వహించ 

వలె. ce మనసులకు నొప్పి కలిగించకూడదు. అందు 

లోనూ లక్ర్మూాజీపంతులువంటి వయోనృద్దులను ఈ గారఖదిరతో 

చటుక్కున బా గిగా ఆశ్షేపించరాదు. మన మనసులోని 

మాటలను నాజూకుగా, మృదువుగా మేమో కోవిం చకుండా 

న్ా చెప్పవచ్చును. 

పాపం, లక్మాజీపంతులు అసకస్తాలూ పడి, కాలము 

మళ్ళిన వృద్దులు, అనుభవములో పండిపోయిన యోధులు, 

వాదిం చేటిపుడు ఆయన కోపముళోనే మాటాడివుండవచ్చును, 
ఏరత్యముగానే ర అయిలేనేమి, వారికన్న 
చిన్నవారు ఆయనపట్ల గారవముతో మనలుకోవలెను, వారి 

పలుకులు నహించవ'లెను. వారి మనస్సు నంతోవపెట్టవలెను. 

లోపములు చూపుటకు చక్కని మాగ్గములున్న వి. సాధువుగా 

చెప్పుటకు పీలున్న ది. నను చెప్పిన బే సబబని సిష్క-ర్ష గా, విధి 

వాక్యముగా అననక్క_ర లేదు, శర్శవంటి (జ్జ వంతులకు తాము 
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— మా నా నా. కాకా నటన. ను ద. ద ద ను. ల లా దు ద 

యెంత పెన్దనానై లే అగుగాక, దురుసుగా యితకుల సెరసులను 

ఎంచవలసిన అవనరం కనబడదు.” 

ఈ సందర్భములో మహారాజావా రొక ఆర్బి బిపపు 

వృత్తాంతాన్ని వివరించారు. మతముమోద మిల్లుదర (వాసిన 

మూడువ్యాసాలను రాజావారు చదువుకుంటూ వుండగా, కొన్న 

ధర్శసం దేహాలు కలిగాయట! కాళీబాబు తన శ కలను తీర్చ 
గలడేమో అని ఆయనను అడిగి బే “యిలాటి శంకలను చే నేమో 

ఖాతరుచేయను; హోయిగా యింత తిని పడవృండక నా కెందు 

కీశైడద. రామరాజు పొద్దున్నే వొలవూ, వెన్నా పక్ఫుక” స్తాడు. 

గుమ్ముపాలు కులాసాగా తాగి, ఆనందగా తిరుగుతాను. ఇంత 

చదువూ చదివి రామరాజుసీ బట్లరుముండాకొడుకునీ అదమా 

యించుకో లేరు మూక, చదువ్రలూ, చుబండలూనుు; ఎప్పుడూ 

ఏదో నంబేహామే. ఏదో థి చచ్చే. నాకు మో అంత 

చదువురా లేదని దిగులులేదు. శేషట్నుంచీ నా కావలసింది 

పొదుగులో పాలు; వేశే మరగ బ్య్బైూకొని రామరాజూ, నేనూ 

ఫుచ్చుకుంటాం,. భాగా అనుభపించడం యులాగునో మాకు 

“తెలుసును; మారు మాతం యేదో శంకలు, ధర్శనం చేసోలు 

వేసుకుసి (పాణిని ఉసురు ప్ట్రైకుంటూంటారు. శంకలు లావవు 

తున్న కొద్ది చికాకులు జూ న” 

ఇంతలోనే ఆర్చివిపపు వచ్చి తమకోసం ఎదురు 

చూస్తున్నాడని కబురురాగా, తొందర తొందరగా దుస్తులు 

"వేసుకుని రాజావారు నెళ్ళిపోయినారట. పు స్తకం చదువు 

తున్నవ్రుడు తమకు కలిగిన నంచేహాోన్ని బివప్పుకు, వివరించి 
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చెప్పగా ఆయన “బట్లరుగార దీనిని ఫలానాపు న్తకంలో చర్చించి 

ఫలానా ఫలానాచోట వివరణ రాసినర్టుంది “అన్నాడట 

“ శాగానేవుంది కధ, అదేమికో తెలియ చెప్పుక రాసిన 

టృందంటా జేమిటి * తను ఇంగ్నీమవాడై వుండికూడా, బట్లరు 

గురించి యితేమిగ్గే మని తెలియద !” అని రాజావారు తలపోసి 

రట, బిపబ్వు నెళ్ళిపోగానే, బుశక్సెల్ల రువన్ష బట్లప [గంధం 

కొని ఫర అనగా శకూాగరట విపు శరా వన చోట:ఆ వివరణ 
విపులంగా వుందట. ఆప్పుడు రాజూవా రిలాగున అనుకున్నారట; 

(జ్ర ఇంగ్యీ ము బబ (లాల యెంత సా వాన బురిడి చాపిన 

చెప్పేటపుడు ఎంత నాగరికంగా నమతగా చెప్పుతారు 1”, 

ఈ విషయం ఉదహరించి మహోారాజూవారింకా యిలా 

గున చెప్పారు , “న్న లతో మనం (పనంగించేబప్పుడు ఫన్ 

జాూ[గ త్త వహించన ను. చిన్నల దోహాలను సరిదిగేటపుడు పెద్ద 

వారికం శు వీరికి పామ్చు బాధనిపిస్తుంది. అది సహజం. ఇతరులు 

తమ లోపాలను యె పైదచూపించకూడదని కుర వాళ్ళు "తాప 

(తయ పడుతూనుంటాకు. “నేను వేసుకున్న బట్టలను గురించి, 

నా రూపలావణ్యం గురించి వాళ్ళూ పళ్ళూ యేమనుకుంటు 

న్నారు? నా వేషభాషలు, కెలివి తేటలు, ఇతరుల మెప్పును, 

పొందుతున్నా యా? పదిమంది నన్ను గొప్పవాడినని అనుకుం 

టున్నా రా, చేదా? అనే ఊహలు యువకులను నదా నెంటాకు 

తూనే వుంటపి, చిన్న స్పుడు సా చుట్టూ ఎవరుం జేవారో, 

వా రెలాంటివారో అన్నేపనై నాకు మ న్ ఖో అలాంటి 

వాళ్ళయి లే నాకేమి! నన్ను గురించి చెడ్డగా భావిం చకుండానృంకే 

కాలును, నా నొడవేదో నాడి; నా మోద నాే గద్ద 
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హాచ్చుగా వుండేది. యెవరయినా నాగురించి యేవుయినా 

అనుకున్నా రా, వేదూ నాకు అవకారమేచేశారా, వాళ్ళపాపం 

వాళ్ళది. న నేమి వ ననోడినై కాను. దాని న్ని యిళ్లు 

మర్చిపోయేవాడిని. నా కపకారం చేసిన వాళ్ళమీద నాకు 

కినుకా న్రుండేగికాదు. “ పోసిస్తూ ౫” అని తమించేనాణ్లి. 

ఒక్ పిల్ల వాడిని మనం దురుసుగా మందలించి, చీవాట్లు 

"పెట్టి 'కొరొలూ మిరియాలూ నూరి దుయ్యబగ్టుకుంకే మన 

ఇంత కిక రమ్మన్నా రాడు. మన చెంతకువ స్తేనేకాని ప్ లైని స్టిపిలో 

వుండి ఆ పిల్ల వాడు మనదగ్గరకు రాక తప్పదనుకుందాం, అఫుడు 

మన సహవాసం సాంగత్యం అతనికి ఆనందమొోయదు. 

అయితే వయసునస్తున్న కొద్దీ అనుభవం హెచ్చుతొన్న 
కొద్దీ, మనపట్ల యితరులు ఎట్టిదోష మా చరించినా పట్టించుకో 

కూడదు. మనోబలమున్న మనుష్యులు ఏటికి చలించను, 

పదిమందిమధ్య వచ్చినతరవాత, సమాజములో పాలం 

టున్న ఫుడు వొకరిని ఎంచుబడిచేయుటకు, తానట్రైి యెంచుబడికి 

గురి అవుటకు న్యక్తులు సిద్ధపడక తప్పదు. తమకు పరిచయ 

మవుతున్న మనుషుల చవహారాలు, వ్యక్తులు పడికట్టవ లెను, 

మానవజీవితమనే (గంధమును చక్క-గా చదవవ లెను, "లేక 

పోతే ఆవ్య క్రి యెందుకూ మారనట్టు నలుగురూ జమకడ తారు. 
ఇట్టి అభ్యాసమునకు నిదర్శనం యేమంశేు ఓీరిమో, నహనమూ, 

ఇతరులను రంజింప జేసే వు దైశమూ, న శ్రీ కలిగి (పవర్తి రించుట, 

ఇ వ్యక్తులలో వొకరిని నొప్పించుట అనే గుణం వెదికినా 

కానరాదు.” 
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ఈ విధంగా ఆయన చాలా చెప్పుకొచ్చారు. జరిగిన 

యీ సంభాషణ యధాతధంగా రాయగలిగానని నేను చెప్ప 

జాలను. కొన్ని చోట్ల పొరపాటు పడ్హానేమో ! 

అపకారంచేసిన వారిమీద కినుక వహీంచకసోవడ 
మనేది, యితరుల దోపాలను మన్నించడవునేది రాజావారి 

వ్యకి త్యంలో కనిపిస్తుందని, అని పిన్న లకూ, పెద్దలకూ అముదుగా 

వుంటవనీ ఆయనక తెలియదు! 

మహారాజూవాము యింకా యీమేమోా (పస్తావిస్తూండగా 

శలవు తీసుకుంటానని కా లేజీకి వెళ్ళిపోవలసివచ్చింది ! 

రి జూలై, సోమవారం : 

కృష్ణం రాజుగారి వంట్లో యెలా వుందో చూూసివద్దామ వి 

పొద్దున్నే బయలు చేరాను. సిన్నటికం కు యివాళ నయం, 

"వండు విరేచనా లయాయట. వమనం చేసుకున్నా రట. 

వ్యడాసు ఎలక క్ (టాం'పె కంపెనీకి వ మాతం పర 

పతి వుందని ఆవిడ నన్ను అడిగాము. కాస్త మంచికబురు ఆవిడ 

చెవిని వేతావునుకుంపే, యేమో లేనేలేదు. తనకు తానే 

వితర్కి_ం౦చుకుని తవు సొమ్ము కేమి 'వోూనంరాదనుకుంటూ, 

8 అ అద 
కొద్దిపాటి ఎగలాజరజై నార (సదర్శించింది ఆవిడ. కుక్క-లి 

(వోనోటుమోద దావావేయమని మా నాన్నగారికి మేనేజస 

దానిని, పంపించిన్వు ఆవిడ "తెలియచేసింది. అది చెల్లుపెట్టవల 

సిన పూచీ తమకున్న్టు ఆవిడ చెప్పలేదు; కాని నాలుగువేల 

భూపాయలు అడ్వాన్సుయి స్తే ఎలా వ్రృంటుందని మా నాన్న 

గారిని ఆవిడ సలహో అడిగారట; అడ్వాన్సు ఈయమని ఆపిడక్తు 
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మా నాన్నగారు సలహా యిణ్బారట. జమిందారు మేనే 

జరు (పోనోటు (బాశారు. ఇప్పుడు జమిందారు తనకూ, 

(పోనోయికూ యేమో సంబంధం లేదంటున్నాడు. 

కృస్వం రాజుగారి కుశలం తెలుసుకున్నాక, హాడ్ మేనే 

జరు చెంతకు వెళ్ళాను. నేను వెళ్ళేసరికి జరుగుతున్న రినెన్యూ 

సుకు నింబంధించిన చర్మితయోవత్గూ ఆరున చెప్పుకునస్తు 

న్నాడు, ఈ కేసులో రాజకీయంకూడా అుమిడన్రురటె. చెబు 

తున్న పుడు ముఖకవళికలు మామూలుగా నే వున్నాయి. ఏమి 

హ్ టుపాటు కనిపించలేదు. చెప్పె త్రీగు భారాళంగావుంది, 

ఇక్క-డనుంచి తిన్నగా సుంద రావు పంతులు యింటికి ! 

నేను కనిపించేనరికి ఆయన తన హాోవీనిగుకించి ముచ్చ 
టించారు, అయు ర్వేదం, దాన్ని (వోత్పహించవలసీన ఆవశ్యక తె, 

చెద్యవిధానం అన్నీ చెప్పుకొచ్చారు. ఇంటికివచ్చిన మదట 
కోటకు వెళ్ళాను. 

మేనేజరు సాహేబు శేను ఎలా వివరిస్తున్నా డని మహో 

రాజావారు నన్ను (పక్నించారు. చక్కగా సిపేదిస్తున్నా డనే 

కబురు విని నాకు తమ అభివందనలను తెలిపారు. అక్కడ 

లశ్మాజీ పంతులుగారుకూడా వున్నా. 

“చారు మానేయడం మంచిదని రాజావారు నలహో 

యిచ్చారు, "దేహానికంత మంచిదికాదని, కడుపులో గాలి 

యేర్పడుతుందని, అజీ రికి పీతువు'కాగలదనీ ఆయన అన్నారు, 

కోదండ రావు పంతులుగారు పృ; ఆయనకి నల్ల మందు 

కడుపులో పడందే వొక్క. గడియ గడవదు. పాలు తాగరు; 
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పరుగు వేసుకోరు, గోధుమ నసీమిరా పసికిరాదు. (దాతుపళ్ళ 

రనం రోగిష్టికి ఎంతో మంచిదని రాజావారు చెప్పారు, ఇంత 

పంచదార కలిపి పుచ్చుకుం కే వొంటికి మంచిదట; ఈ మాట 

యెంతవరకూ నిజమోనని నై ద్య(గంధాలు చూ సిమి; రాజూవా 
ల్ల వాలి 

రన్నవూాట అక్షరాలా నిజం, 

మహారాజూవారిది వొక (పత్యేక మైన (పవృ త్తి. గుణ 
టి ©)__© 

సంపద యొన లేనిది. (వల్వేశమైన వ్య ్రీత్యం. ఆయనకు ఆయనే 
సాటి. వున దేశంలో యింతటి గుణనంపన్నులు అరుదు. ఛలో 

కులూ, హోన్యమూ ఆయనలో మిన్నగా కనబడతవి. జీవిత 

వేదాంతంనుంచి ఉద్భవించిన హాస్య చమత్కణులు, సెక్సి 

యరు కవికి గల చమత్కారం; తనకు తానే, తమ మరణం 

గురించి తా మే నవ్వు తెలుగా మాట్లాడ తారు. 

పూర్వం వొ కానొకస్వుడు వొక ముసల్లాను, మంచి 

నవ్వు తాల మనివి. వుండేవాడట. అందరినీ కడుపుబ్బా నవ్విస్తూ 

వుండేవాడు. తన అవసానకాలంలో కుమాళ్ళను పిల్చి తను 

పడుకున్న మంచమును గోడచేరువకు లాగమని కోరాడట, 
చనిపోతున్న పుడు తనకాళ్తు రెంతూ గోడమిోద పారచావ అడే 

స్థితిలో వుండిపోయాడు. కాళ్ళు రెండూ పారజా పివున్న కు 

మృతక శేబరం! అతనిస కుమారులు సమాధి చేస్తున్న పుడు "కాళు 
© —O na) 

యెంతకూ వొంశేయికాను, ఎలావ్రుశన్న నవం అలానే నుంది. 

పట్టుకు దొరకదు. శరీరాన్ని లొంగదీసుకుని నమాధి చేద్దామని 

(పయత్ని స్తునకొద్దీ ఆ శవం వున్న వుండి రక్కు-న మళ్ళీ యధా 

స్థితికి వచ్చేది. ఏతాములాగ కిందకూ, మోదకూ ఊగులాడడ మే 

కాని లొంగడమచేది లేకపోయింది. ఆ చనిపోయిన మున 

21 
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'ల్నాను చుట్టాలు యిదిచూసి యిలా అన్నారు ౩ * ఈ మనిమి. 

షవ్వు తొాలమనివి.. తాను బతికివున్న పృడూ మనలను నవ్విం 

చాడు. -చసపోయిన తరవాతా నవ్విస్తున్నాడు.” 

మహో రాజావారు యిలాటిబె మకొకకధ చెప్పారు. 

ఒకా నొక ముసలాయన తన అవసాన కాలంలో కొ "మాళ్ళను 

దగ్గరకు రమ్మని పిలి అన్నాడట: “ మీరు కురముండాకొడుకు ౧ ar (1 
లుగా వున్నపుడు వ ఉయ్యాలలో ప్ప జాపాను, ఇప్పు 

డిక మోకు నన్ను ఊపండి !” 

x x x 

నిన్న రామమూర్తి పంతులుగారు వచ్చారు. 

మహో రాజా వారు యెంతో కొంతినామ్ము సీ నెన్పుదొరకు 
ముట్ట చెబుదా మనుకున్నా రు కాబోలును. జాయింటు మేనేజరు 

గారిని విలిచి స్టీవెన్పుకు సూపరింశుండింగుపనో, లేదా. తనిఖీ 

పనో కొన్నాళ్ళు అప్పజెస్పమన్నారు. ఈపని ఎవరైనా చేసిపెట్ట 

గలరు. దీనికి త్రినెచ్చే అక్క రదు; కాని వొరకు ఎంతో కొంత 

సొమ్ము యిద్దామని కదూ రాజావారి తలంపు. 

మహారాజా వారిపట్ల స్ట నెను (పవ ర్గన ఉచితంగా లేదు; 

తెలివి తక్కువగా (ప్రవర్తిస్తున్నాడు, పురతో మప్పితెం 

లేకండా రాజా వారితో (పనంగిస్తూ వుంటాడు, ఇలాగున 

రాజా వారితో స -దేశీయులుగాని, యూనవోవీయనులుగా ని 

సంభాషించినవృండరు. ఈ పదతీ నడవడీ అతసికి ఎంతిమూ తం 
4 

తగదు. స వెన్సుదొర యిక్క_డ చేకపోతే పను లేం అడ్లిపోను; 

ఇన్నాళ్లూ యితను లేకుండానే రాజూవావము తమ వ్యవహారాలను 



109 డైరీలు 
ద అజానామాాణాాత. a తో = ere ఆపు యావ లతలా. Fe 

చూనుకున్నారు. ఇకో ముందూ అంతే ! మహారాజావారు తన 
నెంత *యిదిగా చూస్తున్నారో దొర గమనించినట్టు లేదుః 

మహారాజా వారికున్న కీర్త పతిష్పలు అతని కెరుక పడినట్టు లేదు. 

బ్ర వెన్చు, పో డెమో క్రటు అందామా అంక అదీకాదు; వొట్టి 

కన్స ్వేటివు; దురభిమాని. కన్సక్వేటిను పక్షుంమిోద (పీతి లావు, 

అయితే, యిన్ని దురభిమానములు, లోటుపాట్లు వున్నా అత 

నికి కొన్ని సుగుణాలు లేకపోలేదు. మహో రాజావారంశో 

దొరకు (పేను. తనకు చేతనైన సహాయం ఎవరికైనా చేస్తాడు. 

"కాదనడు, నర్వీసులోవున్న మిగిలిన యూరోవియనులు చేసేపని 

తక్కు_వ; తక్కు_-వేమి? మో లేనేలేదు. కాని వాళ్ళ 

న్మెయిమ్బూ, కుటుం బెల శెయిమ్నూ తెలకుమించినస్ని. ఇదె 

కావాలి, అది'కావాలసి అన్నీ కోరికలే ! 

మహారాజావాము 'నర్గీసులో మిష్టర్ డేనిస్ను వుంచి 

యెంత దయగో దొరను చూశారు ! ఇతర తా డబ్బువచ్చే 

ఉపాధికూడా కల్పించారు. తనకు వివాహవుయిందని తన 

భార్య తనను నమ యింగ్గండునుంచి యింతేదూరం వెళిపో 

వచ్చిందని జర చెప్పుకున్న ంతమా( తాన మనసుకరిగి రాజూ 

వారు దొరకు సదుపాయాలు కలిగించారు. డేనిస్కు పెళ్ళి 

అయిందికనక యిక అతను తెచ్చే ఆదాయం సంసారానికి నది 

పోదని మహోరాజావారు అనుకున్నాక, అందుకని దొరకు 

యిన్నోటి సననుపాతూలు. 

రాజావారు “నో ఎనీ అనే (ప్రయోగం గురించి 

స్తీ వెన్నను అడగ్గా “మో రన్నట్టు అది న్య్యూమన్లో కొశుషన్లో 

నుందిక'దా |! అబే యిక రుజువూ, దానిక బే ఉదాహరణ 1 
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అన్నాడు, “అదికాదు; ఆ (పయోాగం గురించి మో ఉచేశ 

మేమి టిని రాజావారు (పశ్నించామ. చర్చకు తానివ్యక తన 

ఉధశ మేమో చెప్పక దొరగారు “చ సింస్తషువాత్లి. మో అందరి 

కంకు నా భాపు నాకు బాగా తెల్పును, మిస్టర్ అండర్ వుడ్ 

చే నన్నమాట కైటన్నాడు. ఇద్ల్గరు ఇంస్సీషువాళ్ళకి యీకాఖి 

(సాయం కుదిరిందంశు యిక వివాదం శు సలయిపోయిం 

దన్నమాశే; మిష్టరు ఆడం, కూప ఓక్తీ యిద్షరూ మంచి 

(గంధక ర్తలే. వాళ్ళ గంథాలు చూడండి.” 

డర ఎంతసేపూ యిలా చెప్పుకుపో తా జే తప్ప తన 

అభి పాయమేమో వివరగించడు. వ్యాకరణ విషయాలనూ 

చర్చించడు, 

% క క 

ఈ వేళ సాయంకాలం శర్శవచ్చాడు. ఆడం (గంథం 

టోనర్ వాక్యసముచ్చయము గురించి తనకూ, లశ్మాజీ 

పంతులుగారికీ వివాద మేర్పడిందట. దానిమోాదట రాజావారు 

గంటల తరబడి వాంకరణ వికేపాలను గురించి (పసంగించారు. 

మహారాజా సారికి వ్యాకరణ శాన పరిజా నం అపారం! 
ww రః 

ఎంత వింత ! 

ll జూల లల టారల. 

జాయిం6౫ు మేనేజరు, శర్శ (విన్పిపాలుగారలను తమ 

నంట మహారాజూవాను తీసుకువచ్చారు. శర) సోదరునికి 

సంస్థానపు దావాలలో వకాలత్ యివ్యడం గురించి చర్చ 

జరిగింది, 



165 డైరీలు 
తమతమ పనా ంన జనన తా 

మహారాజావారు గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన రాజనీతిని 

(పదర్శించారు. పరిపాలనా దత్షత ఎంత సెప్పది! మేనేజి 

మెంటును గురించి తమకు తామై సూటిగా (పనంగించ లేదు. 

దాసి కనేక కారణాలు ఆయనకు వుండివుండవచ్చును. 

ఎస్తేటులను ఎందుకు జమోందారులు తమకు తామై 

మేనేజిచేయకూడదో నాకు కనిపించే కారణాలు అనేకం. 

జమోాందారు అయినంతమా( తాన అతనికి పరిపాలనా దక్షత 

వుంటుం దనుకోనక్క_ చేదు. నిజానికి అతను జీవించే పరతీ, 

పరినరాల నరళీ "వేసు; మామూలు పరినరాలు వాతావరణం 

అతని అభివృద్ధి! ఆటంకమని అతనిభావన, పరిస్థితు లిలా 

వుంటున్న పుడు, అజమాయిషీ చేసే జమిందారు ఒక న్య్యూసె 

న్పుగా తయారవుతాడు. మంచి మేనేజరును ఎంచుబడి చేసు 

కోవడమే జమోందారు క _ల్గవ్య్వం, అంతటినో అదినవ, ఇప్ 

నా అభి పాయం. 

శర్శ వాలా నెమ్మదిగా తన అభి పాయాన్ని తాను 

చెప్పాడు. నాకే ఆశ్చర్యమనిపించింది. (శీ జగన్నాధరావు 

పంతులు అందరికం కు అద్భుతంగా చెప్పారు, (పనంగంలో 

మహారాజావారు ఎప్పుడూ ముందు నుండేవారు; ఆయనొక 

విషయాన్ని (పారంభించి విడిచిఫపుచ్చేవాకు. మధ్య మధ్య 

సూచనలుగా రెండు మూడు మాటలు అంటూండేవాము. 

అంలేనేకాని, ఎన్నవమూ ఆయన ఆ చేశమిస్తున్నట్టు మాతం 

(పసంగించనూ లేదు. ఒకరు చెప్పింది కాదని (శోసిసుచ్చనూ లేదు, 



గురజాడ రచనలు 166 
వా! లాలా ను లా లా ద దా. 

మ సోదనునికం కు, జగన్నా ధరావు పంతులుగారి కుమా 

రుని శై యిమ్బును వముహారాజూవారు అంగీకరించడం న్యాయమే 

మరి, 

మహీ రాజానారు మా నాన్న గారి కునలమడిగి తెలుసు 

కున్నారు. 

యా ర, శుక్రవారం న 

మనదేశపు నౌకరులు మెంత తెలివితక్కువగా, మెంత 

మూర్భంగా, అపరిశు భంగా వుంటారో యీవేళ మాటల నంద 

రంలో రాజూవాము. చేప్పుకెత్యాము:ః “యే వస్తువు యెక్క 

డుండాలో అక్క_ డది వుండదు. En యెలా వృుంచాలో అలా 

వుంచరు. మనకు కోపం లేకపోయినా, వేని కోపం 'వెచ్చిప్వెై 

కొని నటిస్తేనేగాని వాళ్ళతో వ్యనహారం సజావుగా సాగదు.. 
మెర్సీ మెల్లిగా అప్పుడప్పుడు అప్ యిదీ బోధిస్తూ వాళ్ళకి జూనో 

దయం కలిగించాలి. మనల్ని మనమూ అభినృద్ధి కశెసుకో వాలి, 

ఈ నిక్షణ మనకూ అవసరమనే. 

(పతీ వస్తువూ చేలమోదషెట్టి వుంచడమనేది వొక దురల 

వాటు, బల్ల లమోాద యెందుకు వుంచకూడదు ? (పతీ యింటొ 

బల్లలుండడం అవసరం, మన హిందూ (స్రీలు వారెంత గొప్ప 
వారై నా కానీయండి, కాకపోనీయండి, పగలల్లా స్నానాలతోనే 

కాలం గడుపుతారు. మడీ తడ వంటా వడ్లనా; యేదో వొక 

చాకిరీ వుంటూనే వుంటుంది. 

గిన్నెలూ, చెంబులూ కడుగుతారా, లోపల మకిలి 

వదలదు. అంతా పె పెనే; పాతలుమా(తం ధగధగా మెరుస్తూ 

వుంచు చాలు.” 
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ఘు మున జూ జామ పటమట 

“ఇ తొరగాలాకనారితాజావాకి స్టూడియోకి వెళ్ళరు. 

న <a 1 3 అప్పుడు ఆయన తన స్థూడియోలోవున్న ప్మాతేలను. కింద 
పెట్టి గుడ్డతో ముమును దులుపృుతున్నా రట. దొరను నూావి 

“వుంచి పనిలో వున్నాను, చేవినిండా వనే అంటూ ఆయన 

అ సా 1 ర ర 6 -ది సవ్ర సక లు 

థీ థీ థీ 

రాజావారి చెంప నిరాడంబర జీవితం. ఆయనా, ఆయన 

పరిచితులూ కూచునే కుర్చీలు, బెంచీలు పెన్ష విలువైనవి కావు. 

నసుకు దుస్తులు చాకింటి మడత లే కాస, అవీ ఆరాటంగా 

వుండవు, ఆయన నాయనగారు ధరించే. లేసు తుపాగాలు, 

సాధారణంగా ధనికులు ధరించడానికి తాష్మతెియపడే డాంబిక 

మైన టోపీలు రాజావారికి కిట్టవు. ఆయన ప్వైెవునే తలపాగా 

నహాజంగా వుంటుంది. దర్చం కనిపించను. కాని అందంగా 

వుంటుంది. నీవీ కనిపిస్తుంఏ. ఆయన ధరించే తలపాగాలనే ఇతర 

జమోందారులు, ముఖాసాదారులు అనుక రిస్తున్నా రు, 

29 జూల, సోమవారం 
వవ! 

మళ్ళీ మామూలే. వంట్లో యేమి బాగు లేదు. మహో 

రాజావారికి నామోవ (చమ. 

(ల్ ప శేశలింగంగారు. 

కవులకాలము. మూలసూ[తమం తా యిక్క డేనుంది. 

కవుల జననం, తేదీలు, కాలమూ అన్నీ ఆదరం నకం అ 
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2 ఆగస్టు, శుుకవారం ; 

మహారాజూవారికి నే నంశు అభిమానం. అరటికాయ 

రూర “డిసిం టీకి మంచిదనిచెప్పి రోజూ పొద్దున్నే నాకు 

పంపించే యెర్నాటు చేస్తున్నారు. 

నేను (వా తామని వేసుకున్న సాహిత్య పణాళిక ' 

ఒక వ్యాక రణమును (వాయుట 

భారత దేశచర్మత, ఆంగ దేశచర్మిత 

శ బంగ్గండులో (పచురించుటనై ఆంగ్లములో కోన్ని 
కధలు. (గీను రోము చరితలను తారతమ్య పరిశీలనతో 
రచించుట, 

+ ఆధునిక జీవితమును అభివర్ణిస్తూ యింస్తీషున నవలా 
రచన, 

తేలుగు సారస్యతం పై వరనవరనగా కొన్ని ఉపన్యాన 

ములు, ఈ నారి మ్మదాసు నెళ్ళినపుడు వచ్చే ీశా కాలంలో 

అక్క-డ యా వుపన్యానము లీయవ లెను. 

4 4 4 

సామంతహాాళి మణి రవి 

కువలదళ న్నీగ్ఞారంగా పున్నా గమరాళి 

తవకుసుమశర త్యం న్రహాన 

కుమ్మాయది పాణ్ణాకుమ్మిగియది పెళ్లే హు సెని 

8 ' Stooping to raise’ అనే పేరుతో అప్పారావుగారు రచించిన 

ఆం్గకథ వొకటి లభించింది. అది ' సంస్క కృ హృదయమే పేరుతో 
౧౧ అలో 

వహ. ఆణిముత్యాలు ' అనే కథల సంపుటిలో తెలుగున (పచురితము, 

+ ఆం్యామున వారు (ఐ+సీన యీ నవల్యాపళణాళిక లభించినది, 
య 
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కొంగ కులుంగ వకుమొూయ తి 

సమ్మయిర క్రై కింనిత్య క భ్యా రై 

"నొళవముసుంద రాంగా ధన్యాన్ 

యెంణో ముద్దు యంతసొగసు విందుమాలినీ 
విదముశాయ వే ఖరహర(పియ 

గూఢంనూపురశ్ద హిందుస్తాని కాపీ 

22 

దృశ్యములు; 

కుమిలిఘాటు, గునుపూడి అడవి, నెర్గిమర్గ్ష యేరు, 
రామతీర్థం, శృంగ వర ఫుకోట కొండలు, మాడుగుల, సం 

చలం, కోనాడ, 

విషయాలు: 

దానిమ్మ; సారంగ, 

$ థీ 4 

తా నన్వరొ తనా వా రెవ్యరో 
x % 

చిత్తా స్వాతి వాన జోడించి కురీయగా 

చిప్పలోను బడె చినుషొక్క-టి 

ఆ చుక్క- ముత్యమయి మునిగీపోయె ముందు 

చిప్పతో చెప్పింది మా టొక్క-టి 
x x న 

నకుంతల 

కామం పియా మోహన; బాగుంది! 

భాగ డ 
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న. తెక్కు_రే న్యారాయ్ కణ్చాళ్ళనే 

ధర్శనంవర్థనీ మా యమ్మా నమ్మితి నిన్నూ 
దాసుడను నను (బోవవల నమ్మా 

బంగరుక చూ 

రీతి గాళ 

జననీ సీను వినా తక - దిక్కెవరమ్మ  జగమూూ 

లోనగాని 

సరసిజమానస మ్హోహిని వినవే నా మనవీనీ 

విసి నన్న్నూ (బోవు 

పూరికల్యాణ 

నిను వినా మరి దిక్కె-న రున్నారు నింలలోకజనని 

నన్ను (బోచుటకు 

పన్నగ న. 

హీందూగానీ "కాఫీ 

వా ఉటూ బాక్కెనొ 'బెల్పపె 

పయ్యదా పై సాదనామ్య క్రియ 

నామానాసువంటిడె నీ మాననయి 

"లే నా నోముఫలము తీరురా కళ్యాణి 

యీవముందునే కెమాం పనినెద యట్లా తీకునమ్మ 

కోమలి (థ్రీ రాజాగోపాలు నెడణాసీ 
రామరామ యన్నాళో కామినీ తాళూను 

CE 



పన్నీటతడసె పడతి పసయ్యదకొంగు 

కన్నీ టతడిధానుగా వన్నె మోారినటి 
0) 

వనితా చక్కని మోము చిన్న పోయెనుగా 

మిన్న గమెరసే మెలత చక్క-నిమేను 

సన్న మై ఫో బేనుగా నెన్నలనాడే "వెలది 

చందురూని కన్నా వి మూడానుగా ఏగులొందగ గహన 

ఏనోవారానమ్మా యింగి ఆందుపో 
యి నెనెనర మూచ్చసూ్మా 

మానె (శ్రీనివాసున్ మది మరందా 
నోయయన్న ఆనాలుం యిప్పడి ఆహూు 

మో అవనిక్కి_ 

రాజు వెడల జూతాొమురారే తోడి 

యెమగువ బోధించెరా నీ శేమగువ 

శ్యామరాజ భూవాలతనయ 

సరన (గ్రీ)కృస్వరా జేం[ద మారువ 

రమ్ననివిలిచి తే రావే ఇలియూా కన్నడ 

ఏ1 డిసెంబరు, మంగళవారం : 

సరుకులమోాద కాసులు 100 బూIలు 

కంకణాలు 60 

హోళీ 200 
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TE HE త న నా. అనస్ మ మ అము ఉత పవన 

వడ్డిలు 

వెంకటరత్నంగారి బాకీ 60 
కొొట్లాల నర్చన్న గార్కి- 50 

మొ త్రం 470 రూ॥లు 

నీళ్ళ బాహ్నృడికి 

నాలుగునెలల జీతం 12. 0-0 

జగన్నాధం 28-_ 0-0 

డేవాంనికి 20. 0-0 

ఆముదం 7- 0-0 

చిట్టి నెంకన్న 10- 0-0 

నూనె 20_ 0-0 

“పరుగు, నెయి 12- 0-0 

నూకిజీతం 6_ 0-0 

చేబదులు 20_ 0-0 

పాలది వ్. 0-0 

బాకలి ఏ ౮-0 

యింటిమోదమొ త్తం 20- 0-0 

సన్నాశి 4. 8-0 

పండుగఖర్వ్చు ౨5. 0-0 

ళం 86_10_4 

వెంకట్నాది జీతం 14-12-0 

అకు దానికి 2_ 0-0 

మొత్తం 259_14_4 
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న. 

1896 

1 జనవరి, బుధవారం : 

విజయనగర రాజవంరీకుల (పౌళీన చరితను es 

సుర చతర 

ప్ ఫ్రిబవరి, సోమజబారం : 

వ్ ఒహ డైరెక్ట రాఫ్ పబ్లిక్. అన్నన సక్షన్ వచ్చడు. స 

(ిన్సిపాలుగారు ఆయన్ని క డావాగో టలో 

జాయింటు మేనేజరుగారు కలుసుకుని తమతోపాటు ఆయన్ని 

తీసుకొని నచ్చారు. 

4 ఫిబ్రవరి, మంగళవారం : 

కాలేజీలో జరిగిన నమా వేశంతభో డె రక్షరుగా రిలాగున 

ఉపన్యసించిరి : 

“త్ర తళా న్ర ము యెందుకూ పనికిరాదని కొందరి అభి 
(పాయము. కాని అది అపడ చెందుతూ వున్నది... మహో 

రాడానారి యడల యెంతో గౌరవ పపత్తులను కనబరుస్తూ 

రు (పసంగించడమనేది నా కాశ్చర్యమును కలిగించలేదు. 

ఆయనను యెగిగినవా రెవరై నా ఆయనను (_చెమించకుండా 

వ్రండజాలరు. అయితే ఆయనకౌక దోషముకలదు. ఎంతో 
మంచితనము, చెప్పలేనంత మంచితనము కలిగి వుండడమే 
ఆయన దోషం, ధార్మికదృష్టికూడా ఆయనకు లావు.” 
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14 స బవరి, శుక్రవారం : 

నెనక్ మెమోరియల్ గురించి జాయింటు మేనేజరు 

గారితో (పనంగించితిని, నాకు నోచిన వ్య కుల్ తన శ్వాకున 

ఉత్తర (సత్యు నరాలు జరపడానికి అనువుతించాకు, 

28 సిబవరి, శుక్రవారం : 

ణభాలరామా రావుకి _శెండుగూపాయలిచ్చి (శ్రీకాకుళం 

పంపించాను. 

99 ఫి(బవరి, ననివారం : 

శ) బలిజేఎల్సీ సూర్యనారాయణ పంతులుగారిని కలుసు 

కుని ఆయనశో ముచ్చటించితిని. విశాఖప్యణములో జరగ 
బోయే వెన్టక్ మాటింగుకు సహాయం చేసామని మాట 
యిచ్చిరి ఇ చేవసిమోద "నంకన్న పంతులుగారి నికూడా కలిసితిని, 

మ. మాన్యుమెం! .ను గురించి (న) రామానుజావారి 
గారితో మాట్లాడినదాగికంకు యింకా హెచ్చు భరనసాగా 
నాతో (పనంగించిరి, అధ్యక్షత వహించమని ఆయన్ని కోరాను, 

అందుకు తమౌకేమోా అభ్యంతరం లేదనీ, కాని మిస్టర్ ముల్లర్ 

అధ్యక్షత వహీంచేటగ్టుగా ఆయన్ని వొప్పించడానికి (పయత్నించ 

గలననీ అన్నా గుం. 

2 మార్చి, సామజారర: 

(శ్రీకాకుళంలో మెమోారియల్ మీటింగు విజయవంత 
ముగా జరిగింది. సభ యిక ముగుస్తుందనగా కొంత చిక్కు 

వర్పడ్డది. లీడింగు లాయకు బాపిరాజు మొదట కొంత విముఖ 
తతొ వున్నారు. తీర్మానం (పకిపాదించనలసినదిగా ఆయన్ని 
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కోరాను. కొంతచర్చ జరిగినమోదట యెలాగై తనేం, ఆయ 

నందుకు వొడబ శారు. వాలాసెఫు (వనంగీస్తూ తీర్మానం (సతి 

పాదించి ఉపన్యాసం అయిపోయాక నాద్యారకొచ్చి యిలా 

అన్నారు ౩ * చ్రూచివరికి ఎలాగయి లేనేమి, నన్ను వార్చి 
నానన 3 

4 మార్చి, బుధవారం : 

సోంచేట బయలుదేరాను. 

5 మార్చి, అలం క్ 

సోం పేటనుంచి, ఛత్రప్రురం బయలుదేరాను. అడవి 

(పచేశంలో నై ల్వేస్తేనను. నాద్యుర చదుస్తుకున్న బత 

స్థాండస్తు షిక ఎక్కడపడితే అక్కడే వుంటోంది. మంచి 
(సచారంలోశే వచ్చింది. కనకరాజు చేతిలో స్థాండస్ణు షణైకను 

లై GD 

మూశాను. 

కనకరాజు కనిపించాడు. నాయెడల (నా ధలు కనబకివోడు. 
1 

6 మార్చి, శుక్రవారం : 

నబ్-మేజస్తే/' ను, తహా్నిగారును కలుసుకున్నాను. 

మ్ శాచవలతు శసరాహోానుు. అశ పవపుయంలోా “తాము తప్పక 

నసనహోయంగా నిలబడ తామస్నారు. జమాబంది అడావుడిలో 

వున్నారు. తగును (పయాణంలో కర సోరి: వనర కల్పుకుంశు 

మంచిదన్నా ము. 

21] మార్చి, ననివారం ; 

గం. 5-25 లకు యెలవుంచిలి బయలుదేరాను. 
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గంగారాంకి విజయరామపంతులు శ4లి,000 రూపా 

యలు యినానన్నాడు, చలపతిరావుపంతులు, భూమి మూసు 

కున్న తరవాత 75,000 యిస్తానన్నాడు. 

“ఉబజోనందుూ అనే పదం యీ (పాంతాల్లో వాడుకలో 

వుంది. బోనందు అంకు భూనంధి 'కాబోలును. 

28 మార్చి, సోమవారం : 

'నెంకశేశ్వప్ల 24,000 రూపాయలకు కాపగాద వలస 
కొన్నాడు. వెయ్యిరూపాయిల రాబడి వస్తుందని అంటున్నారు. 

15 మే, శనివారం : 

నిన్నర్మాతి విచితమైన కలవచ్చింది. కలలో కన్నీరు 
కార్చాను. మహో రాజూ వారి కేదో విపత్తు వాటిల్లినట్లూ, నాకు 

దుఃఖం పొంగుకువచ్చినట్టూ కొల! కలలో మహారాజా వారు 

కనిపించారు. తెల్ల వారిన తకువాతకూడా మనసు స్థిమిత పడ లేదు, 

కాని ఎంత ఆశ్చర్యం ! పొద్దున్న పదకొండు గంటల 

"వేళకు రొప్పుకుంటూ రొప్పుకుంటూ సూరీడు పరుగెత్తు 

కొచ్చాడు. మనిపి. నిలువునా వణకపోతూ. కంవిత స్వరంశో 
చెప్పలేక చెప్పలేక చెప్పాడు : “హారి హైనెస్ ఛోటా మహా 
రాణివారు మరణించారు !” 

దూఖకరమైన యానా ర్గ్షను మొదట నమ్మ లేక పోయాను, 

(పతాప్సిం్టీ భవంతిలో విపాదచ్భాయలు ఆవరించినవనీ, 
ఆపుకోలేని దుఃఖం అలముకొన్నదనీ వార్త, వార్త తెలిసి, 

సూరీడును వెంటబెట్టుకొని, (పతావ్సిర్ట భవంతికి వెళ్లాను. 
ఆయన్నీ ఓదా ర్బాను, కష్టసవముయాల్లో ఆత్మసంయమనం 



177 రీలు Pel 

అవసరం. థైర్యం వహించండని చెప్పాను. సాయం(తం మళ్ళీ 

క పరామర్శించి వచ్చాను, 
౧ 

16 మే, ఆదివారం : 

వొద్దున్న (వ తావి సిర్ట కబురుపంపారు. ముధ్యాహ్నం 

భోజనంచేశాక మళ్లీ మనివీని పంపారు. వెడుతూ నెడుతూ 

దారిలో ఆయనికి కొన్ని రి ఇహస్మెంట్రు కొని తీసుకు వెళ్లాను, 

వీ జూన్, శుక వారం కః 

సంగ్భానం హుజూరు ఆఫీసులో. పనిచేయ (వారం 

ఇించాను. 

! జూన్, ఆదివారం: 

కోటపల్లి చలపతెరావుపంతులు దగ్షరవున్న కాస్ట్రషు 

బుక్క, స్టుయమెంట్టును పరిశీలించాను. ఫారాలను సూ రిగూ 

మార్సి వే స్టెనే కాని, లాభంలేదు. అప్పుడుకాని యెక్కా-ంట్లను 

దేనికది విడమర్చి యడం సాధ్యంకాదు. ఇప్పుడున్న యో 

ఫా రాల్లోని ఎక్కొ_ంట్లను, సేటు మెంట్లనూ చెక్ చేయడం కష్టం, 

కో ర్హాఫ్వాస్బు హయాములోవున్న విఠావురం ఎస్టేటుఫారాలను 
పంపించమని రాశాను. ఈ ఫోతాల్లా ఇన్ని హౌాడ్డింగులు 

ఎందుకో ! 

20 జూలె, సోమవారం: 

వఏడుంచానుకి *“తిలారిిక బయలు దేరాను, స్తేషనుకీ 

ఊరికీ దూరం నాలుగుమైళ్ళు, 

సవారినిదూ స్టే పిల్లలకు సరదా, ఆశ్చర్యంతో స న పెద్ద 

వింతలాగ వీల లు మూాసూ నిలబడారు! 
he) = Go 

23 
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౨1 జూల, మంగళవారం : 

జరజంగికి ఒంటిగంటా పదిసిముపాలయీనరికి బయలు 

చేరాను. 

22 జూల, బుధవారం: 

గంగరాం |గామము తాలూకు థాన్వం అం బారం, 

నోళ్లు నూంచేను -వోళ్లు వగయిరా తొలకరి, 

నది యిక్కొ-డుంళు ఎంత బాగుంకును ! 

జనుల అంతన్నాను,” 
(fo 

మంచి (పయోగా లే! 

2కి జూ, లకీ _వౌరం : 

ముప జు ® గ్త్ ర తము ద్ర : వనపిష్షుపుంం గ్య షః భూమి సారవంతమైన బె 

విస్యుంకూడా హెచ్చు. చెమువుకంద భూములు, చెరుప్రులో 
నీరు వడాదిపొడుగునా పుంటుంది. 

కర వేలు, ఐదువేలు. 
ట్ల 

1897 
1 జనవరి, శుక్రవారం : 

న్పీ (డన్ గాల్. వుహారాజాబనారు ఉపన్యసించారు. 

ఉపన్యాసం ఇాగున్నది, కలెక్ట్ యు మిసర్ హభూసు అభినందినూ 
లు రు జావ 

సమాధానం చెప్పారు. 

౨. జవ పరి శపోనారిరి.: 

మహారాజూవారు సన్ను బనీవీంద కూ చోబెస్సుకుని 

జం బరి తీసుకు నెళ్ళారు, అక్కడ కేంఫులో నాటక 
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(పదర్శనం జరుగుతున్నది. రాజావారు క్యూించిన కొత్త కోటు 

తొడుక్కు_న్నాను.  (పదర్శిస్తున్న నాటకం పేరు * కేస్టు, ” 
అభినయం నునోపారం. నాయిక తండిగా మిస్టర్ రామన్ 

నమ్సుగో నటించాడు. ఆ తాగుబోతు మాటలు, పోకలీతనం, 

కిలాడితనం యు స చూపించాడు. పో ఒక చేవతవఆ 

న రః దేవకన్య హృదయం విప డేట్టు నాయిక పాత 

ధారలు. నటితబంది, 

ఏ జనవరి ఆదివారం : 

అంాముననబు 9శుకు అవుతున్నందుకు హెడ్ మ్య్యూనే 

జరుగారి యింట నంగవక్రచే3. జాయింటు మ్నానేజరుగారికి 

దివాన్ బహాన్షరు ఒకరుగా వచ్చినందుకు అఫినందనము విందు. 

నా కన్నాశేల్క_ము (వతి నొకదానిని ఆయనకు కానుకగా 

సమర్పించి * ఇంత తక్కు-వ విలువగల కానుకను యిస్తున్నందుకు 

అన్యభా భావించకండ *న్నాను. * ఇది స్వల్ప మేమోాకాదు, 

అలా ఎన్నయా అనుకోకండి. మారు మో హృదయాన్ని నాకు 

కానుకగా బహూకరిస్తున్నారు. ఆ సంగటి నాకు తెలుసును. 

ఇది ఎంతో గొప్ప కానుక! ” 

5 జనవరి, మంగళవారం ; 

విజయనగరంలో పానుశ తాబ్దం. ఇర్మనెఐదు సంవత్సరాలు: 

19 జనవరి, మంగళవారం : 

బ్రిండ్ని గురించి. 

= వాకధా వితామవా. శ్రీ ఆరిభట్ల' నారాయణదానుకార. అత్మ 
కథలో యిది అఫివన్గితేము, 
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22 జనవరి, శుక్రవారం : 

బావిరాజు పంతులుగారికి అక్కి వలన శేసుకు సంబంధించిన 
రికాక్లుల్ని యిచ్చాను, 

మాక్సముల్లర్ “వాట్ ఇండియా టీచన్ అజ్.” 

ఐఏ జనవరి, శనివారం : 

దీనబంధు; మ్మదాసు పేపరు 

77 అన్న వి శె ఏధి; 

౨7 జనవరి, బుధవారం : 

శేపు ఉదయం రైల్లో రాజామణి వెట్టియోర్, దాట 
ఆర్” వస్తున్నారు, 

మాధవరావు వ్యవహారం, 'కాలేఎకి హిందూస్కూ-లుకి 

నోటీసులు, 

28 జనవరి, ల శనారం-! 

జాయింటు మ్యానేజరుగారితో బొబ్బిలి న్యవహారం 

మాట్లాడాను. 

99 జనవరి, శుక్రవారం : 

మహారాజా హోల్కర్ కుల్మగాంయిచ్చారు. ఆయన్ని 

గురించి మ్యున్సిపల్ సెక్రటరీతో మాట్లాడాను. 

ఏ0 జనవరి, శనివారం : 

కన్యాశుల్కం (పతులు రివ్య్యూలకోసం మదాసు ష్మతిక 

లకు పంపించాను, 
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4 ఫ్రిబవరి, అరం 

(వీన్చివాలుగారికి కూసికల్ డిక్ష నరీలు, మశకాలే 

వాల్యూం Ts 

10 ఫి బవరి, బుధవారం ; 

భీమిలిలో మోటింగు. మహాోరాజావారు ఉపన్యసిం 

బారు. మిస్టర్ టర్నర్ రాజావారి (సనంగం చాలా బాగుం 

దని (పశంసించాడు, 

lL ఫి బవరి, అపై నారత 3 

“టర్నరంశు నాశెందుకు అభిమానమో మోకు తేలు 

నునా ఇ అసి మహారాజానారు (వశ్నించారు. దాని కాయనే 

నమాధాన మిచ్చారు : 

“నేను రాడికల్ను కనక” 

నేను టర్నరునో అన్నాను; “ఆయన్ని మారు మర్చి 

పోడానికికంకు, ఆయన, మిము ల్సి మర్చిపోడానికి అవకాశం 

పాచ్చుగావుందిక నక |. 

14 ఫిబవరి, ఆదివారం ; 

కమాండర్ - ఇన్ - ఇఫ్ యివాళ ఉదయం రైలులో 

వచ్చాడు, రై ల్వేస్టేషనువద్ల పటాలం. 

15 ఫబవరి, సోమవారం : 

నిన్న ఆదివారం సెలనుకనక, యీావేళ కమాండర్ 

ఇన్ ఫేస్ గారవార్థం ఫిరంగులు పేల్చారు. 

పదిగంటలకు మోళీమసహాలులో విందు. 



గురజాడ రచనలు 182 
pe మ స 

24 ఫి బవరి, బుధవారం : 

అక్కయ్యనలన శేసు యోారింగు, 

10 మార్చి, బుధవారం ; 

చేకాట్క, కధల పు సకాలకు ఐదుగూ పాయలు ఖమ్బుం 

౨ "మే, ఆదివారం 

నెయ్యిగూపాయలు (డా చేశాను, 

రండు ము సూూరాంద ముల 

దర్గావద్ల మూడువందల ఇరవె రూపాయల నోట్లు (డా 

చేశాను. అతినివద్దనే వుంచాను, 

2కి మే, ఆదివారం 

తెల్లవారురూము మూరణశు గంటలకు ముహారాజూావాను 

పరమపదించారు. 

26 జూలై, సోమవారం : 

కావు గర. కసువు నరిగా పనిచేయడం బేదని 
2 "లఖతొఆ “౧ 

రెండగాల జుల్మానా. 

27 జూలై , మంగళవారం ; 

మునేజరుగారికి బ్యాంకువిషయ మై వమమోరాండం, 

ల ఆగస్టు, మంగళ వారం : 

రామయమ్ముగారు నాఎదుట కరస్సీనోట్లను జమకట్టారు. 

మొతం వెయ్యి రూపాయలు. 
అలి 



188 జ రీ 
హాషిం ప పడాయి చానా వ. 

రి ఆగస్టు, ఆదివారం : 

పల కమ తాను ము రని. "రామా తమా 
S O పరి (౮0 

గారివిడబ్బు అడిగినాడట. ఆయన కిమ్మనమని చెప్పి ఆవిడ నా 

చేతికి ముప్పి రూపాయలు యిచ్చాగు. 

18 ఆగస్టు, బుధవారం : 

మోాగీలాల్ నె పోయినాడు. 

22 ఆగస్టు, ఆదివారం : 

ఒకలకా నలె వేలు, నెలకు వ ఏడువందలు., ఆకు 

నెలలకు రావలసినవ్యా నాలుగువేల రెండువందల, 

రెండవ అయిటము ; 

పదివేల రూపాయలు. పృసీయల్ 15 వ తేదీ, 

15 రోజులకు; రోజుకూ రూపాయి పదశాల ఎనిమిది 

సలు. 

మూడవ అయిటము ; 

ఏడువేలు; 147 రోజులకు రోజుకూ రూపాయి బేడా 

ఎనిషూది దమ్మిశిలు. 

Pu 

నాలుగువేల అయిదువందల న రూవాయిల 

న్నర. ఈ అయిటముల కింద రావలసినవక్మ. 

అయిటను నాలుగు . 

నాలుగు సంవత్సరాలనుంచి 

పదిహి*డు వేలు, 

అయుటము అయిదు : 
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టర్నర్ వెళి పోయినపుడు పదివేలు 
"రండవదఫా వడు వేలు 

మూడవదఫొ "రెండు వేలు 

మొ త్తం పంధామ్మిది వెలు. 

అన్ని అయిటముల మొ థం లక్ష తొంఛి మూడు 

చేలు. డత కలిపి లక్రా త ౦ఖె ఏడువేల అయిదువందల 

తొంభి ఆరున్నర, 

మిస్టర్ టర్నరు బహుశా ఫ్మిబవరి పన్నెండవ తేదీన 
వెళ్ళిపోయి వుండాలన్నమాట. సెస్పెంబరు 18 వ తేదీకి రెండు 
వందల రోజులు. దీనికి వి నాలుగువేల తోమ్మిదివందల 

ఇఇరనె తొ "మిది రూపాయల పదమూడణాల నాలుగుపైనలు, 

97 ఆగస్టు, శుకరవాం : 

ఇఇంగన్సీషు ఇలస్తే/బడ్ మాగజైన్ 

గి మెస్ ఆఫ్ ది వరల్లు 

11 సెసెంబరు, శనివారం : 

మహారాణేవారు గవర్నరుకు తంతి యిచ్చారు. కావీ 
ఒకటి బాలయ్య నాయుడుగారికి పంపించారు, మ్యానేజరుగారు 

దిద్దు బాటులు చెసిన మునాయిదా కృష్ణమూూ ర్తి వద్ద వున్నది. 

12 సెస్టెంబరు, ఆదివారం | 

హిందూస్థాన్ పనిక శ్తోకు నెలకు ఆ(రూపాయిల చెప్పున 

యివ్యవలసిన యెనిమిది నెలల జీతం మొత్తం నలభై ఎనిమిది 

గూపాయలు యివ్యవలసినదిగా ఆర్జరయిందని జగన్నాధరావు 

పంతులుగారు నాకు చెప్పారు. 



485 డై రీలు 
ద ద మానా. శప దద దత ల. దము అనల అదా. నరాలలో దా దానా. 

27 "సెప్టెంబరు, సోమవారం : 

బాడిసు బాగా ఉతక్కండా పాడునేసినందుకు అర్హ 
రరాపాయి వాకలాడికి జరిమానా. Bo కా 

నాకీ సంగతి తెలిపారు. 

11 నవంబరు, లక్షి వారం : 

మిస్టరు విల్లక్ యివాళ ళా తీసుకొన్నాడు. 

20 నవంబకు శనివారం : 

ఇవాళ హెచ్, హౌచ్., దివంగతుల న మహారాజా 
వారి క్యార్ధమ్సకు 'నెళ్ళి ఒక సారి మాసివచ్చారు. 
21 నవంబరు ఆదివారం: 

ఇవాళ" అంతే. 

26 నవంబళు, శుక్రవారం : 

Se డబ్బు. అండ్ కోకు లెను పంపమని శల్యగాం 

యిచ్చాను. మేన్ని ఫయింగ్ న్షాసెస్ కావాలని “ఎ సెజు 

ఒకటి, “బి సెజు ఒకటి. 18 వ ేపీశే రావలసిపుడె మరి! 

ర-డసెరజము, లకీ వారం : 

తాళిషత గంధం యిచ్చినందుకు భ(టాజుకు పన్నెండు 

రూపాయలు చెలీ స్పిని. 

11 డిసెంబరు, శసవారం: 

పల్టుఐం చెలు పసుప్రురంగుని, 

సాళున్ 

24 
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12 డిసెంబరు ఆదివారం: 

తెల్ల చారలశోవున్న నీలిఉన్నీ ఎలా పంపించమని 
విశాఖపట్లం ఉత్తరం రాశాను, 

14 డిసెంబరు, మంగళవారం : 

తెలుపు, కుంకుమ రంగుల ఉన్ని కెండేసి చేకె్టైలు 
పంపమని మా వకీలుకి ఉ సరం, 

15 డిసెంబరు, బుధవారం : 

చిట్లిబాబుగారికి సాటిన్ కోబుకు, పాయిజామా కించ 

మని పంతులుగారికి స్రరమాయించాను. 

17 డిసెంబరు, శుక్రవారం : 

మా వకీలుగారు శొలుప్స్కు కుంగమ రంగులవి నాలుగు 

ప్యాకెట్ల ఉస్ని ప వించారు, 

168 డిసెంబకు, శనివారం : 

శ ద్ర వొతస్వశార మహోత్సవం ఇవాళ తొమి ఇది గంటల 

నలి అయిను సిమిహోలకు జరిగింది. హీందూప, తికలో రివోక్టు, 

99 డిసెంబరు, బుధవారం : 

పంటల ఎస్టి మేటు గుంచి జరూకుగా ఆర్ష 

పంపించమని గంగారం అమోను పంపుకున్న వీటీపనుమోద 

వ్ మ్యానేజకుగారు యిలా ఎండార్చు చేశారు; 
డా 

% శ్రి ఆనందగజపతి మహారాజా విల్లు [ప్రకారం శీ బీజయరామ 

గజపతి ద శ్రితిస్వీ కారం జరిగి ఆయనకు సంస్థానం దఖలుపడ్డది. 
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“నాకీ కటీషనుపరించిగాని, అవని నిమామకంగురింఛి 

గాని ఏమో తెలియదు. బహుశా, శాసన పరిశోధకుడు శ) 

అప్పారావుకు ఎస్టైు గురంచి అన్ని తవికీళ్లూ తెలిసివుండ 

నచుషను, గా ర్మిపజెంటు.” 

Ww శో 

అందుమోాదట మర్ విల్లక్ “యయా వ్య నహాోరంగుగించి 

దనునెంటకే. ఛభోళ్ ఫుల్ నోట్ తయారుచేయవలసిందిగా ” 

అప్పారావుకి ఎండార్పు చేశారు. 

౨8 డిసెంబరు, లక్షైనారం ; 

విటిషను మోద రిఫోన్టు (వాస్తూ మిస్టర్ విలక్ కు ఇలా 

తెలియచేశాను ; “శెండు మూడు రోజులోపున మెమోరాండం 

పంపిస్తాను. రికాస్టలు లభించలేదు కనక యిప్పటికి అనమ్మగ 

మున రిపోకుచే పంపవలసి వచ్చింది,” 
ల టు 

మర్ నిల్ల వ ఎండార్పుమెంబి : “అలా అయితే 

సంసానం ఆససుకు నెళ్ళి రికాగుల మూసి సమ్మగమైన మెమో 
యి Ce ఏ. 

రాండం తప్పకుండా పంపించండి. 

బి5 డిసెంబరు, శనివారం : 

ద నత గురించి హూందూలో పానం, 
—2 లి 

26 డిసెంబరు, ఆదివారం ' 

“మోర్ విల్ళక్ మిమ్ముల్ని "రేపు. ఉదయం _ కోటలో 

ఫటుసుకో వాలను కుంటున్నా రండి” అని మ్యా నేజరుగారు 

చెప్ఫాను,. 
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౨7 డిసెంబకు, సోమవారం : 

మిస్టర్ విక్ నా యెడల ధూ పుడూగూ (పవ ర్తించాడు. 

“ముమారాండం మో కెందుకు తయాను చేయరు ౪ 

$s రికాగులన్నీ అఫీసులో వున్నాయి ల 

“అయితే మికు తెలుసున్న చే రాయండి. ఆఫీసులోకి 

వెళి పనికిరాని కపిలకట్టకోనం మానేజగ్ని మిాసూరి కే (ట్రబుల్ 

చేస్తున్నా ర 2 
రి 

(న నెవర్నీ (టబుల్ చేయలతేడే! సనశే! నాకు తెలు 

సున్న చేదో రాయమని మీరన్న ట్రయి తే నే చేనాడో రాసి 

పంవపించేవాడివి.” 

“పోని! వెంటనే యిప్పుడు రాగి యిన్వండి.” 

“మాకు అ ఫెండయినందుకు విచారం. ను 

అఫెండు చేద్దామనే ఊహ నాకు లేదు.” 
“నర్పశే! నోట్ తయారు చేయండి.” 

“మోాకది శేశే పంపించేసాను, గుడ్ యీవినింగ్ ౨” 

౨6 డిసెంబరు, బుధసారం : 

ఉదయం అయిదు గంటలకు మిస్టర్ విల్లక్ క రిపోర్టు 

పంపించాను. 

ఏ1 డిగాంబపు, శుక్రవారం : 

ఇది సాకు చాలా (పమాదకరమైన సంవత్సరంగా 

“పరిణమించింది. (థ్రీ) విజయనగరం మహారాజూవారు, శేను 
దారాప్పుతులకనా ॥ తల్గీదండులకన్నా అధికంగా (చేమించిన 
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వ్య_క్టి, పరమపదించారు. ఆయన నీలమూ, వ్య క్రిత్యమూ 
కం హృద మూలను ఆకళ్టుకొానేని. నిస్కంల్లున 

హృదయంతో, బెండు దయతో, స నత్య్యాన్వేషణ ళో 

ఆయన కుళాగబుద్దిగల మేధాన్రలను ఆకర్షి ంచేవారు. ఆయన 

పు అవ్యాజ మైన భ్ _ఏయేవులు హను. కారణం ఆయన 

సుగుణనంప శి, మా జీవితములు ఆయన జీవికముశో "ఇ 
నసుకు పోయునపి 'లోకమయునులపి షక వ్ వు. 

మహో రాజకుమారికావారికి నేనంళు ఆదరణ ఇంతా 

అంతా కాదు. చెప్ప లేనంతదయ, 

1898 

10 జనవరి, సోమవారం : 

(థ్రీ) కె. సి. నరసింగరావుగారివగ్ష గ్యరాన్ని కొన్నం 
దుకుగాను ఖరీవు ముష్ఫె అయిదురూపాయిలు ఆయనకు 

చెలీ సిని, 
గొ ఎవి 

11 జనవరి మంగళవారం: 

స ర్స్ aR విశాఖపట్లంజిల్లా మాన్యుయలు "కావి (స్రీ. వి, సూర్య 

నారాయణపంతులుకు యిచ్చాను, విల్లకు నొరకు కావాలని 

అడిగి తీసుకు నెళ్ళారు. 

ఎ జనవర త సహార: 

ట్ర ఉదయ మే అ క్కా-బర్తుళ్ళనిద్దరిని 

నియమిం చవ లను, (గ్రహణ కాలములో బంగారము, వెండి 
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రాగి కలిపిన మ్మిశమముతో బన్ని ఉంగరములు చేయగలరో 

అన్నింటినీ చేయించవ ఇను, 

12 గంటల 20 నిముషముల 12 సకండులు దక్షిణ 

ముగా 64 డిగీలు; పశ్చినుముగా శీ0.7 డ్య గలు, (గహణము 

ఆరంభము. 

సూర్య గహాణము 15 గంటల రి నిముషముల $4 కం 

ఢకు పటు విశుస్తుంది. 

విడుపు ఉత్తరముగా 4 డ్మిగీలు, తూర్పుగా 40.7 

డిగ్రీలు, 

1 ఫబవరి మంగళవారం : 

హిందూస్థానీ పనిమనిమికి ముుషప్ఫెఆరు రూపాయలు. 

ఆకుచెలల జీతం. 

17 ఫి బవరి, లక్షి శ్రనారం | 

విశాఖపట్నం నుంచి “అప్” (ట్రయిన్సు ; 

రాక పోక 

i_42 2_ 2 

18 18-22 

లోకల్ 

9_47 10. 7 

విజయనగరం నుంచి “డాన్” 

రాక పోక 

17-84 18- 1 



28_ 2 28-22 

లోకల్ 
13-80 19-50 

18 ఫిబవరి, శుక్రవారం : 

హోర్చను కట్టడానికి నెజాగ్ అమృత మైన (వచేశం* 

రాతి ఏడుగంటల పదిహేను నిమిపాలకు గవర్నరు వచ్చాడు* 

డాక్టర్. (బౌనింగ్ ను కలిశాను. గవర్నరు హోర్చనుకు 

వెళ్ళాడు: ననూ అక్కడకు నెళ్ళాను, 

20 ఫ్రిబవరి, ఆదివారం : 

ఫోటో ఫిక్ నెగెటివులు. భూమికి నంబంధించిన 

వ్యవహారం ము, విశాఖపట్లంనుంచి గవర్న మగారు ( కెయినులో 

విజయనగరం బయలుదేరాను. అడే (బుయినులో నేనూ 

బయలుదేరాను. స్లేషనునుంచి తిన్నగా గవర్నసుగాగూ, డాక్టర్ 

(బౌనింగూ నేనూ కోటకు చేరుకున్నాము. తరవాత వారిని 

"పెద్ద పూలతోటకు తీసుకు వెళ్ళాను, 

21 ఫిబ్రవరి, సోమవారం : 

Eb 

శలనస్ కు గవర్నరు సాయంకాలం మూూడుగంటలకు 

వెళ్ళిపోయారు, 

వి ఫీ ఎవరి, ఆదివారం ; 

తీగ 

నున్న కడియం 
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కెంపులనో ావీన పతకంగల మూడు పేటలపలకనన్లు. 
పతకం లేకుండా మూడు పేటల పలకను, 

ఆసువందల రూపాయీలు, 

అయిటము రెండు ; 

కంకు కంకణాల జత 

వడ్డాణం శూబ్రుఖబుందుల జత 
ce 

త్రీ యీడువందల రూవాయీలు 

ag 

జటా 

1 మార్చి, మంగళవారం : 

యలమంచిలిడి మంచి ప్రుగాకు. 

ర ఏ(పసియలు, శుక్రవారం ; 

శ) బల్రయాస్ట్ర గాలిని సాగనంవపితెని. 

బలి వ(పియలు, శనివారం : 

వీ. వి. ఆర్, సన్ను మూక హార్మోనియం. 

24 వ(పియలు ఆదివారం : 

నివ-భూషన్ దాన్ 

అమ వేయడానకు పేపరు పదిరూపాయీల ఆరణాలు. 
(శ్రీనివాసాచారి. 

26 ఏ[వియల్ , మంగళవారం : 

సాయంకాలం (శుయిన్లో బరంపురం బయలుదేరాను. 

ర ఫిష్ మెంటు రూములో రెండురూ పాయలు, ఖర్ముుం 

కోర్ వాడికి అగ్ధరూపాయి. 
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97 ఏప్రియల్, బుధవారం : 

బరంపురంలో కలక న్ను కలి సిని. 
6ం ఎన్ 

మిస్తము టయులుదొర "రేపు యిక్క-డకు వస్తున్నాడు. 

రామయ్యకు రెండు గూపాయలి స్తిని. 

28 ఏసియలు, లక్షి వారం : 

ఉదయం మిస్టర్ నుల్ఫుముుశేను కలుసుకొని (పనంగిం 

చిడెని, గిల్ మన్కు కుల్గి గాం. ఖర్చు గూపాయిన్న ర. 

29 ఏ[వియలు, శ్యకవారం J 

మిన మ కుయిలకను నొరతో నంభాషించితిని. 
రా 

ల్0 ఏ[పియలు, నపివారం : 

ఇ ట్ యే లాం ఖా ళు ల 

మిరు ఉల్ఫుము₹ సొన మళ్ళి కలుసుకున్నాను. 

“ెండుచూపాయీాలు యీూనాం, 

ఒక రూపాయి ౧ఎ౦డిఆబ్బక్, 

౧ ముత పసహపారలు | 

క్యాంపు కంచిలి. నానా5్ గొచ్వా; (గాంధికం. 
ణి “sg 

చెుప్పుకు దశ్సిణం వెప) పచ్చని చింతలు, మొదళ్ళ వ ల 

కొన్ని; ఎదుకు పొదలించుముంచు నీటి ఉపరితలాన్ని తాకు 

ఏ మే సోమవారం .: 

అమిోాను. "పెన జమిోందారును కలిశాను. 

రోంపేట. 

25 
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ఏ మే మంగళవారం : 

క్యాంపు సోర్సు జలంత మేపు నంవపావించితిని. 

సోంచేటనుంచి విజయనగరం బయలుచేరాను రెంశున్నర 

రూపాయీటు రాముడికి, రంగ న్యామినాయు శుకొక రూపాయి. 

12 మే, లకి సవరం : 

-చి॥ నాన్నమ్మ వివాహం, 

చి॥ బాబు ఉపనయనం. 

14 మే, శనివారం: 

సదనం 

14 జూన్, శుక్ర వారం న 

తమనగర మహసేో రాజావా3 నాల (బోబ్ వండి 

పోయినదని కోలియజేస్తూ (శ్రి) గాలయ్యునా ముడుగారు మహో 

రాణేవారికి యిచ్చిన తంతి కాకీ నొక దాన్ని మిర్ విల్లకు 

దొరకు అందే సీని, 

15 జూన్, బుధవారం : 

కి ఫష్ మెంటు గూము బిల్లు, 

24 జూన్, శుక్ర వారం : 

ఏదో భూముల తగువుళో యియ్కు-న్న రైతులువ స్టే 

వాళ్ళని మ్యానేపకుగారి చెంతకు తీసుకు సళ్ళండ రీవా మహా 
రాశీవాను నాతో చెప్పాను. న శేనని రైతులను నెంట బుకోని 

మ్యా నేజ గారి ఆఫీసు స వెళ్ళాను, నను నెళ్ళేనరి! మ్యానే 

జకుగారు ఆపని ఈపసీ చూసుకుంటూ సన్న లాఎంశోేప్ర 
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కూచో బెట్ట, విల్లకు దొరగారి మాడ వెళ్ళారు. ఆక్కడనుంచి 

తిరిగివచ్చి “ దొరగారు మిమ a పిలుస్తున్నా రోసి చెప్పారు. 

తీరా నేను నెల్ఫేసరిక దొరగారు తన ధోరణిలో లేరు. 

గిగుుక్కు న నాశేసికిరిచూసి “మంచిది, ఏమిటీ వ్యవహారం 1౫ 
అని (పక్నించారు, 

wee వ్యవహారం గరించి నాకేమి తెలియదండి. రైతుల్ని 

స గా రిద్యరకి తీసుకు నెళ్ళమం వ 

“అలా అయితే నన్ను కలుసుకోవాలని మోారెందుకను 

కున్నారు గ 

“అనకో వేదండీ.” 

“ఈ విషయంలో యా కను తీసుక నేవనేను. మేనేజరు 
కాడు. _ ఆయనదగ్షరకి ల ఇలాంటి వ్యవ 

హారాలు నేను సాగనిచ్చేది లేదు.” 

“ఆసలు వ్యనహార మేమిటో నాకు తెలియదు. ఇేదో 

రైతుల వ్వవసారం. వీళ్ళని రీవామహారాణివారు మ్య్యూనేజరు 
గారిదగ్గరకి తీసుకు నెళ్ళమంశు న శేనన్నాను. ఇంతే నేను 
చేసింది.” 

“హాం! నాకు తెల్పును! ఈ న్యనహారానికం తా 

మూలం మాచే. యు ఆర్ ఎట్ది భాటమ్ ఆఫ్ దిస్,..... 

యస్... మో (పన్నర్తన గురించి మోన జాగ కేసడాలి,” 

కసా (సపర్గన నాకు తెలుసును, కాని నేశేమో 

“గాటమ్ిలో లేను మో కంత కోపం ముంచుకొస్తున్న -దుకు 

నాకు వూతం విచారంగా -వు-ది.” ~ 
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“మాస్, హ్ యాం సాం రక పూ నెళ్ళండి 12 

4 జూలై, సోమవారం : 

ఫి బవరి 1896 లో తక గ్ర పన నగలు కడితే; 

15 జూ లె శనివారం : 

మనశరువముహోారాజానాచా కుటించిన ఆగు వమసులను 
Q__ స) స) 

కెలిెంగు డిపాఎమెంటువెము నంకటసా(మిద"( రా యివాళ 
రా ల a 3) 

పంపించారు, 

16 జూ ల ఆదివారం: 

కోట ఆవరణం తా పరిన్ముభం చేయించమని కబుగురాగా 

నంజీవరావు పంతులుగారిని పాక్వాళ్ళని పిలిపించమని కోరాను. 
మాలిని గురించి రివోస్టు. గరిశ ధాన్యం. 

20 జూల, బుధవారం : 
QQ 

మూడు తులముల తొమ్మిది అణాల ఒరకకు ఒక గుడి 

విందగింజ తక్కువ, 

2] జూల, బుధవారం : 
(an 

ఇరనైచూపాయలు పుచ్చుకుని, అందులో పంగ్గొమ్మిది 

రూపాయలు అముృకు పంపించాను, హోస్థుజ వానుకు అయిదు 

రూపాయల ఆరణాలు, అమ్ము[ది3 (గంధ చింతామన చందా. 

బె జూలై, ఆదివారం: 

గార యను మరు డు ౧. విఖక్కు మహారాజ 

కుమారికపేకున . ఇరవై ఎయిదువేలకు న్య్వయంగా తానే 

(వోనోటు (వాశాశు, నంవత్సరాసికి నూటికి ఆరూపాయల 

వడ చొప్పున ఈ సాము ను మహో రాణేవారు యిచ్చారు. 
Co (ఈ 



పె ఆగస్టు, కంల: 

వాహరార. “సాూల వారు. కప్పిన (ప్రకారం. పాచి 

పంటలో వున్న ననే: జగన్నాధరాజుకు కవరుపంపించాను. 

20 ఆగస్టు, శ్ర వారం : 

ఏంగాం కంక౫"ల టతమిద అము వందహాపాయలు 

తు యిచ్చించె, రు కహ్నాడి, me ప్య్రుతో కలిపి తూకం 

టా 
త్న 

TDI 

Lh ప్రంటము, ఆదివారం. 

నష్ట. గిల్మన్ దొరను కలుసుకొని కె వి, వ్యవ 

హోరాలను గురించి ముచ్చటించాను, 

గల్ మన్ నొర హాంప్కి విజయనగర శిధిలాలను చక్క_గా 

ఫొటోకి ఎలాం, ఏతా ఫొటోలను రాం ఫొటో గాఫిక్. 

కేమెరా అరువు కావాలన్నాడు, 

lt సెస్తింబకు, బుధవారం : 

మర గల సరన అనన ఆ కేరం పంపించాను, 

19 అక్షి బం, న యల 5 

వోలో టోర్న మె-టు, 

24 అక తకు సోవువారం.: 

పతయ వనము “రాజా హార ఉదొ్యోగులు అనేక ఫలాలను 

కానుకలుగా సమ్వ్చూంచాము,. 

28 ఒర్ బగు శుక నారం గ 

ఉవేంఘ మహో రాణీవాశెని శ) రామానుజాచారిగారు 

కలుసుకున్నారు. 
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4 నవంబ, శుక్రవారం 3 

డవేజరు మహో రాణేవారి విల్లు. 

5 నవంబక్కు శనివారం : 

ఉదయం నొమ్మినీ యీభైెఅయిదు నిముషాలకు బెనారస్ 

బయలుదేరాను. 

6 నవంబరు, ఆదివారం: 
గార్డులకు పాతిక రూపాయిీాలు. 

7 నవంబకు, సోమవారం: 

వాడీ చేరుకున్నాను. గవర్న మెంటిషి డవు కలుసుకున్నాడు. 

ర నవంబచ, మంగళ వారం: 

ఎనిమిదిన్న రకు అము వు నగ 

పాలు మంచినీళ్లు తెచ్చాడు, తొమ్మిదిన్నర ఖమ్బు. 

9 నవంబనసు, బుధవారం: 

వొక చెక్క పెళ్ళై కొన్నాను, 

18 నవంబగు, ఆదివారం : 

కాశీలో బాబూ మొహన్ దాస్ మి తాను మహారాజా 
బారు చూశారు, 

1/ నవంబరు, లక్షి ,వారం : 

కుమార రాజా; స్వామి భాస్క-రనండను మహసో రాజూ 

వారు పిలిపించారు, 

18 నవంబకు, శుక్రవారం ॥ 

హా: విద్యానాథ ఫొ నీ 

త్. స క 
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లీి0 నవంబరు, బుధవారం : 

బెరారస్ రాజకుమారుకు కబురు పెట్టారు. 

లీ డౌాంబకుు రంహారం 

ఈ నరం ఎన్నీ విశేషాలే. మార్క-ీఖ చూడతేగ్గ్షదిగా 

వుంది గవర్నమెంటు పేపరు గురించిన పని ముగిసింది. 

4 డసెంబకు, ఆదివారం : 

(శ) “'హగౌిగారిస చూడడానికి మూడు నాలుగుగంటల 

మధ్య నెళ్ళన లను, 

17 డిశంబరు, శసవారం : 

సి 49/2 గవర్న మెంటు "పపకమునామ్ము ఖర్చృయివోయి 

నది. 

29 డిశంటబు, 0 

టర్నయుగుకించి బి. ఎస్. (వాసిన ఉ శేరం అందింది. 

1900 
17 మార్చి: 

మదరాసుగోవున్న మేశేజరాఫిసుకు యెవరో మరి, 

ఆకాశ రావున్న వుత్తరమును (వాసిరి. 

16 ఏ[పియల్ , 

మ్మ దాసు (ప్రభుత్వపు (పొసికింసలు. ఊ ర్తెరువు నెంబరు 

వీర” ఆఫ్ మార్చి 9; 1900. 

“ సెక్ర శేరియటు పు నకభాండాగారములో వున్న 

(న్ అప్పారావుగారు మ్య్కోన్న రికార్డులను, అవి రహస్యముగా 
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వుంచవలసినవి కానందున, వాటిని పకికీలించడాని? (శ్రీ) -. వి. 

అప్పారావుగారి! అనమమకి ఒసంగడ మైనది. ఇంవువిషయ'మె 

జనరలు రికాస్హు డిపాస్రమెంిఎు సూఎసనెంజెంటుతో ఉత్తర 

(ప్రత్యు శ్రరాలను జఉరపవఅలసినదిో ( అప్బా రొవుగారిని కరడ 

మనది.” 
బె 

2౨9 నవంబరు, బుధవారం : 

కలకత్తా చేసుకున్నాము. వెల్ల వారిన దగరనుంచీ నేము 

మాసినవన్నీ వరి పొలాలే. నగరసరిహస్త లు దగ్గర పడుతున్న 

కొద్దీ మిల్లులు మాకు ఎదురయూాయిి. స్స్న నాయంకాలము 

బీహారు మోదుగా (పయాణము "చే స్థిమి. ఎటుచూసినా నమ 
తల (వ దేశము. సంటలనో అలరారుతున్నది. సో "న్న చేలు, 

ననగ చేలు, జెరుకు, చింత కోటు పుష్క-ఎముౌా కినిపెంచినవి. 
దీం వాలను అందధుఛ. ఛనన సుత్త rl NO 

CD | మా జ్ గై 

గానూ, సదుపాయముగానూ పృన్నది. కానే త సరెసరములు 
గ్ -6 xx . వ్ కా నక wal య మాతం కోతగా వున్నవి, రై ల్వేస్తేనును ణు గడ") 

జా దీ. ఛభవనమునకు చూ$ూబూ కాంపొందూ * టా కలను, 
ny మ్, 

“కాంపొ.డులో రౌండు గృహములు న్రున్నస్. భవన వల 

ములో శిల్పా తుర్య "మేువుంత చెబ్టాకోత్వావె "కాసు. కాని 

సతులు బెక దాపు కెకట. "యము రమహగాన్క. మ లాఅతహుు 

గానూ వున్నవి. కలకత్తాలో గృహ సొల్సం గొప్ప జేమా కాదు, 

మాయమ-ండామాటబూ.. వీశ్యూ ఇటాలియను  ఫోహ్ల్నూనను 

చెప్పినంత సుందర వంతమైన బేరూ కాదు. 

మునిసిపలు మార్కెట్టు చూడదగ్గ మనోహరమైన 
సలాలోకలా ముఖమెనది. 
థి ౧౧ Mn స 
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ఏ0 నవంబఘు, లక్స్ నారము క 

న్య్యూమిన్స్ "కటలాగులో (పాచీన భారతదేశ భూగోళ 
చర్మితి పుస్తకము వున్నది. ఒక నిఘంటువు. విటిని కొనవ లను, 

సు సక ఇెలనద్ద శప ( ఫెంచి యిన్ యిండియా అనే 

(గంధమును జూ స్తిని. 

Lie రట శుక్రవారం : 

సొప్పకు నళ్ళి (గ్రంధాలను ఖరీదు చేస్తిని, హారినను 

రగు వివ్యుగ్తీపములనో కలక్లలాడుచుండను. వొకదానిని 

తప్పించి యింకొక వై చువోస్టునకు పెపపునోబులు అమర్చ 

బడిన్రున్న వి. వి బని అలకా ధగ ధగ మెరుస్తూ వేయి చంద 

బంట ములు పువయించిన _ఎంచెను. వెన్నాల దూరిన) వున్న విధి, 

లట తది: 

మ్య్యూ వయమును మూ స్తిని, (పాచీన నెల్పఖండ ములను 

దర్శించచిగిని , జ గృాలెల్పయు లే వామ్ము వున్నవి. దుస్తుల ఆలం 

కరణముోోనూ, అవయన చ తీచుంళోనూ, న్లివీదము 

లను దిన నుటభొనూ; (ల నల (భావము పూడ వ 

తున్న. ఇం వోచినది. ముఖవిన్యానములో ౨ తము 

(గనుల (భావము క్షు, 

(వాకారము అమ రావజెలోవ'ఏ కాక డాబు దర్పములు 

లేకుండాను. అక్క_-డ మరికొన్ని స్థూపములు కలవు. అనేక 

శిరస్సులు బుమ్హపివీ, 2 శధిసణ్య్యుం ఏ పడిల పరచి వుంచారు, 

వీటిలో కొన్ని మహాసౌందర్యముగ చెక్కెనవి. శిల్పపిన్నాణము 

యెన లేనిది. 

26 
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వుమన్ ముప అవన చవ స అమమ ఉపమా యాతా అటా నానా పతనం. కపట 

ఆశ్చర్యం; ఇక్క-డ వొక దక్కను శాసనఫృపలక వున్నది. 

దీనిని (డీ కొవ్ళి వెంకటరామయ్యగా రు బహూక 3ంచారు, 

ఇవేకాక, మరికొన్ని వెన విగహములను మ్య్యూజియ 

ములో మూ నిని, బుద్ద ప చల వి మిగ హములను కడుజాగ 

రూకతశో ప i ఈ నాకు wee భేదమణా బోధి 
సత్త్యుల విగహములకు ఆభరణము లున్నవి; బుగ్గ విగహము 

లకు yn 

కొన్ని జైన వ్మిగహములు సిందున్న*ు చెక్కినారు, 

"కాలీలో వ్యాలసునకు “నమిీపముగ వార్మ ఏనాథుని 

"దేవాలయములు గలవు. రోగునకు సక్కగావున్న గుడే మొన్న 

మొన్నటికె.  వక్క-డనుంచి (పాచీన ఇవహోటహాముక "కోక 

ర్ు కలము. దేవాలయము లోఎల, కీటకిటలాడుతూ భో పాలు 

a 

తంగ యా జైకులు వచ్చి సుముసహూాయము పుం, 

అచ్చట మూడు చిన్నచిన్న కోనెలలు గలవు. వీటిలో 
వీళములూ, పీరములలో త్వొంకరుల వ్మిగహము-ూ= (పకిష్టించి 

వుంచిరి. ఈ విగహములలో కొన్ని పాలఠాస్ని, య. 

నల్ల శానాపురాయివి. 

ఒక చాసన్ల్తిని. "దేవాలయపు స్తంభములు కొన్ని చతు 

రసా కారముగానూ, మరిఫొన్ని యెంమిది కోణపములనొనూ 

వుండి, వాటిపై (ప్రీ (ప్రతిమలు చెక్క-బ డినపిం (సురుషుల ప్ లో 

పాములుకూడ చెక్కే వున్నవి) ఈ విగ హములు ఫ్ 

చేస్తున్నట్లూ, నృత్యము వేస్తున్నట్లూ, వివిధ భంగిమములతో 
అలరారుతూ వున్నవి. 
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(పొచీన -దేవళమునకు ఒక “బేడా కలదు; అర్యాచీన 

దేవాలయమునకు మత మదిలేదు. ఇవి యిటీవల కళ్టినచే. 
కాఫీలోని హిందూ దేవాలయములను పోలివున్నది 

x % x x 

నిన్న ర్యావి చేషనలు ధి యేటరునకు వెళ్ళివిని, ధియేటరు 

జనంతో కిటకిటలాడుతూ వుంచను, ఆరుగురు మనుషులు నిల 

బడడానికిమాగతము జాగా వుంది, 

నటుల వేషధారణ మెం వా స్తవికముగానూూ, సహా 

జముగానూ వుంది. దుస్తులలో ఆడంఒరము లేదు. సంగీతెము 

లేనేలేదు. రంగము ముగిసిన తరువాతేమాతేము సంగీతము 
వినిపిస్తూ వుండెను, నటన అభ్య వృత ముగా, సొగసుగా వున్నది. 

బఫూనరీ తిప్పించి మిగిలినదంతా RE పాశోచిత 

మైన అభినయము. విహూదాంతి నాటక ములభో మధ్యమ ఢ్యన 

బండ హోన్వము వాలా అనంగ తెముగా వుంటుంది; 

నిన్న (సదర్నించిన నాటకము ఏిమాదాంతము, 

బెంగాలీ థియేటకునకకూడా నేరు వెళ్ళిదూస్స్తిని. ఇది 

మిగుల చిన్నది. నేను నెళ్ళేశరికి వొక (పేమ ఘ్య్రము (పదర్శిత 
హాతూన్రున్న డి. వొక అమ్మాయికి, మకివాక న్మిదభంగికీ జరుగు 
తున్న (చుమఘష్ణుం, యువకుడు చాలాద్భఢ కాయును. పగడపు 

రంగుదుస్తుణు ధరించి వున్నాడు, విల్లయితే మధురముగా 
మాటలాడుతూ, చక్కగా నటిస్తున్నది. కాని చమూడడాసికి 

నాజూకుగా కసపించ లేదు. 

మిగిలిన రంగములన్నీ బఫూనరీలే! ఒక చ్యాలటు 

మూత్రము బహు బాగున్నది, ట్య్య్యూనులు చక్కగా ఏనుల 
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విందుగా వున్నవి. శాని యస || 

ఫరో రాతిఖూోరం ! 

4 Bs: సోమవార: 

సౌకోస్ట శ వనములను: తూడడానకు. ఎతుదమూూని. 

కోస్థుఅనరణ చిన్న చేకాని, అయితే నేమి, మిగుల పరిళుభ 

ముగా కడిగిన ముత్యమునలె వున్నది. పాష్కై నాగసుగా మురి 
సపెముగా వున్నది. మ్మ దాసు పాకొప్రనకు యీ అందము లేవు, 

ఇక్కడ చక్కని గాలీ, వెలుతుళా వచ్చున్నుగా కటిన దర్యా 
ల Sy 

జూకు కిటికీలు మనలడానకు వాలినంత ని 0 

5 డిసెంబరు, మంగళవారం : 

ఉదయసు, కలక త్తానుంచి బయలు బేరెషిని. హున్నీ 

పరిసర వాతావరణం, దృగ్యాములు కనులకు వించుగౌల్సు 

తున్నవి. ఏిేపించి, సితాప్రూ్ నోట లెంత మనోహంముగా 

వున్న వని! సమన్లు, పడవలు, మిల్లులు |! 

6 డిెసెంబము బుధవారం : 

విజయనగరము, - చేసకొంటిదు "ఆవతుయు: “జూరిపో 

భున 'నేశ్వరాలయ మును చూ స్తిని, దట్టమైన అడన్రలమధథ్య 

విశాల మున మెదానములో చేవాలయప గో ఎరములు కనబడి 

నవి. నదీతీరాన, దారి అంతా మంచుతో కల్ప వున్నది, 

1 ETO; లక్షి వారం: 

మదరాసు చేసుకుంకిని. ఎస్కాక్టుగా ఎనిమిదిమంది. 
మూ కోనము బ్టీసన్టముగా వున్నది. జయపూను, తదితర 

జమిోాం౦ందారులూ వచ్చిరి. 
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10 డెసెంబకు, ఆదివారం | 

రీవారాణి బగ్గీమిాద వెళ్ళినఏ. 1. చరూసినదిః 

11 డిసెంబరు, గోవమువారం : 

చ(నాయి మదరాసు వచాడు. రీవా రాణి, 
0 

వంటక ములను ఇంపించినగా, ns నచ్చినాదు, 

(సాయికి 

12 డెసంటరు, మంగళవారం : 

ఆవ్యనసభ శ మస*రాజా లనేకమ ది హాజరై ర, 

రీవారాణి “వికోరియా రాశి” కాపీలను వె నాయికీ, 

ఆయన సతీమణికీ పంపించిన ఏ, 

అడ్మిరా లీ లో ఉదయం 

పిట్టలు కిల కిలమని పొడుగున్న పి, ఒగ్గు విగుదుకుపడు 

తున్నతరంగాలతో, దూరం 7 చూస్తున్న కొన్తీ వోనువోనుకమ్ముద 
జలాలు ధగధ* (వకాశిస్తున్నాయి. తరంగములు ముందుకు 

విరుచుకుపడి, వొడ్తునుంచి వెనుకకు తగుగున్న పుడు నలుపు 

వర్ణము కసివించుచుం డెను, సమ్ముదం వొర్షున కొంచెము 

యార వమన ఘెలో ఫ్రులో పచ్చిక “యెదినివృుంది, సమ్ముద 

తీరము, దిగువగానూ చేలకు బవిలుగానూ వుంది. 

సమ్ముదలీరమున కినతెలభాగాన కొన్ని శతాటిచెట్టూ, 

చిన్న చిన్న ముళ్ళకుబ్బుఖూ గాలికి కదలాడుతున్న వి. వాటికి 

దిగువాలాన మరిళొంతెదూరముగో న్నగుకు, కొబ్బంవోటలు 
కనిఫిస్తున్నా యు. నము(దతీరాన్ను ౧చి వొక రోగ్గుమిోదు గ నెళి తే 

అక జ న) ఛశాఎము,. “డి రాగెనుంచి మువొక స్తుమో మగా 

వోతే వీచి తగులుతుంది. దాం౭భో నరుగుడుతోటలగా నము విసి 
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అమా దా ద. పనలు రర. జనతా మాం దదాం నాడాను లాబాల నానా లాలన తాని బావను, 

వీస్తుంది. క్ “కోకు 'నెళ్ళువమూగ్రములో య ఘాలశోట, 

ss షరిమళములను wa Ses 

చుట్టూ నెదుుుపాదల కటవు కలను, శోటమధ్య సాగ వ 
క్రీ లు 

శోభన 
అలరారుతున్న ఏ. పోర్టికో, నాజూనే న గుం డని నృంభము 

పాంశానూ, చదానిచుటూ పూలజెవంల సందిఘూ | 9 స్ట ధ్ర లం న్ లి 

లతో కక్టుబ౫నె స్ నంభములు అకా పాలా వెదడుగు, 

నృంభముల మొదళ్ళు చతుర నా కారముగా వున్నాయి. సంధ 

ములమోాద పచ్చసిరింగుతో లతలు. తెఖగా మెరసేటున్న 
ఆసలు అంచులుగా చెక్క బా సని, 

(డాయింగు ప దిగునన పాలరాతి మేడమెము 
కలవు. (డౌయింగుగూము లో లభాగము ఆఫపచ్చనిరంగుతో 

అద్గక ము cu సినున్న గి. గనిచెంత పూలుతయు గది బీలింగు 

స రంగువేసి వ్రుంచాయు. (డాయింగు" CTD: న 

ద్వారమునకు లలతెమైన కోరగుగ్త అమగ్చృవుందె *.  తటయుపులకు 

నలుపురంగు, 

నొక ద్యారముచెంత నిలబడితే యదురుగ నమ్ముదం 
అన్ఫువిస్తుందెి. ఇంకొక దా్యారము అిరెచి చా స చుక వున్న 

న్ క నివిస్తుందె. గ దిహాక్షన సిలువుటవ ములు క్ట షి లు 

నల్లని సింహపు (పలిమా వున్నవి, 

గదిముందు ఏల్లు ఆకారముళో మనోహరమైన వొక పూల 

పందిరి కలదు, అందమైన కేకబద్ద మోద నగిషీ చెక్కిన 
చందమున పూలతీగలు అ ప్టుకున్నవి, 

ఆవరణచుట్టుూ వున్నగోడకు గదికి యెనుకగ కరతో 
చేసిన గేటివుంది. గేటు చెక్క-డఫ్రుపని మితముగా నుంది. 
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గిట్టుతో మలామాచేసిన గేటుమోద రెండు చిన్నసింహాఫు 
వీఖ్రల (సములు నిల్చున్న పి. తం గోడమిోాద బన్ని చిన్ని 

విరమిన్ష ఆకృతిని "రెండు కొప్పులు. 

మ అంత్యంనకు వళ్ళేంనుకు గబ చెంతనే ము 

వున్నవి. పడమటి దిక్కున కుడ్మిిఫప్రు మళుపులు టిరగవలెను. 

గదిలో కేఎలుమోద యించుమించు నగ్నముగా నున్న 
కంచువ్మి గహము మదపు? తంత కో యఘాతనుకు 

పిసుకుతున్న బళ్ళేమూ పుకుని భయంకరమైన ఛంగిమలో 
నిలబడి వున్నది. 

15 డెససంబను, ఘ్మకవారం స్ 

తాన అతాయ ను మార 

(1) అరటి ముక్క- పొొగుదలకు నిరోధము కలగకుండా 

వాటి పిలకలను యెసు తీీవేయవ ఆ ? 

అరటి ముక్క_లకు యెసున్రబు. పెంట. 

కరుకు, సఠట పౌడ వసంతా చెదబ్టుపండా కాపుదల 

DAES చనా నుం బలు పా సీకుప్టువ లను, 

వమున్నులో సున్నము నెనవన్సీ - యెకరమునకు ఒక అంటన్ను- 

ఫ్నాయిలు చెంకు గేలనులు. మ సీటి వారుదల. 

(2) "కాలువ గుల ఏ పంటలు పండించవ అనో, 

(౮) కాలువలు మేట వేయకుండా ఆపుట యెసు? 

16 డిసెంబరు, శనివారం: ' 

(ల్ భాహ్యంగారు కబుగు పంపించాను. 
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17 డిసెంబరు, ఆడివారం : 

మైనరు మహారాజా వారిని చై(గాయిగాకు రమ్మనమని 

వర్తమానం పంవించినారు. 

158 డిసెంబరు, నోవువారం : 

ఉదయం. 

నిన్న రా(టై చిన్న చన్న తుంపర్గణో పన్నీరు చల్లినట్లు 

వానచినుకులు పడినవి, 

తూస్సుదిక్కుున ఆ కాశ ఫు మూలల ఫొగలవంటి మబ్బులు 

కమ్ముకు వచ్చాయి. మబ్బు: రంగు దటఉముగా లేదు. తూము 
న A) ర 

దిగనుండి మ్బ అుఎయిటూ కదలాడి మి“లిన ఆకాశమును 

అక్క. డక్కడ పలచ బట్టతో కప్పిన తెరలు తెరలుగా 

కమ్మినవి, 

చల్దస పిల్హవాయున్రలు పిస్తూ, నీలి ఆకాశము సూలం 

రంగముగా వున్న కొబ్బ రిశోటలను కద సూ, అం డప్పుడు 

మా చేస్తూ వున్నపి. ఆ 5౯*శమూ, భూమో కలుసున్న 

పోట, కొం చెము దూరమున ఎత్తుగా విదియనాటి చం(దుడు. 

చం[దునకు దిగువభాగాన, మూడు నాలుగు గజ"లదూరంలో 

చిన్ని నక్ష(తెము మిణుకు మిణుకు మని మెరయుచుండెను, 

సమ్ముద తీరమునకు కొంచెము దూరములో పాయలు 

వాయలుగా చీల్చుఖొని వచ్చే తగంగాలమోద బెస్త వాళ్ళు 

వలలు వేసి చేపలను ప్టకొంటూవుండిరి 1 
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20 డిసెంబపు, బుభవారం : 

గ 

సర ఆగగ్ హౌవ్ లక్ వచ్చాడు, = ముప్పావు 
గంట పేఫు, నెగ్ళినోతూ ఆయనన్న మాట లివి; “మాదగ్గర *ఆమె 

వద్ద సెలను తీనుకుచేందుకు విచారముగా వున్నది.” 

SOS SON 

ఓక్స్ వేలంవేసే సెకండు హోండు సృ స్తకాలను ఖరీదు 

చేయడము. 4 మా తమ్మునికి ఒక గడియారము, ఒక పెన్నూ, 
అమ్మకు చం(్రహోరపు. గొలుసు... చక్కసి వొకదుప్పటి. 

లిటరరీ నామైటీ లయ్యిబీనుుచి (గంధములను తెచ్చు 
తోవంనుఐ “పండును ఆంటిక్ళరి ది ఎష్మిగాఫిగా యిండి కా, 

కృ షా వంాలోని బట ములను, ఛాసనములను తెలిపే 

భోగట్టా. 

యి 5 రయి ఆలి 

౫6 డసెంబము, మంగళవారం : 

రాతి, సళ్ళా దీపములు (పెకెబింబించు చుండెను, 

అక్క-డక్క-డ వెలుగుతున్న దీపముల కాంతి నదీ వక్షోజమున 

పడి తళతళ మెసుస్తున్నవి. 

ఆగ్నేయ దిశను సకుగుశు ఫొ బ్బంనోటలు కలవు. ఈ 

దృశ్యమును వతామునరికి, యేదో తెలియని ఉహ్లానమూ, ఉత్సు 

కతా కలిగినవి. 

౫ రీవారాణి 

క శే శ్యాభులరావుగారు 

27 
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మనం, సొగసును, లావణ్యాన్ని సౌందర్యాన్నీ భావించు 

కుంటాము. మకుషులపట్లహాడా మనం యింతే. మనుషుల 
గురించి మనకు యెంత తక్కువగా తెలిస్తే అంత యెక్కువగా 

వారినిగురించి మన ఉఊహవపోహలు పోతూవుంటవి. ఈ ఉఊహాలు 

యెంతో రమ్వెంగా వుండడం కద్దు. జాహాలు లవ్యఠి గా వుంటున్న 

కొద్దీ ఆ మనుషులను తెలుసుకోవాలనే ఆస క్షి అధికహాతూ 
వుంటుంది. 

రాతి ఆ నీళ్ళలా" (వపిబంపించే దీపముల కాంతి యొక్కడ 

నుంచి వచ్చి పడుతున్నది! ఆ దీపములు బెంగుళూరు కిర సానుల 

యింగీ షు కుటుంబము కాఫుర ముంటున్న బంగళాలో: వి, 

భార్య కొత్తగా కిరస్తానీమకము స్వకరించినది. ఇవెవరకు ఆమె 
హిందూ శ్రీః నూతనముగా హీందూ ,వీ,,ఏ వివాహమాడిన 

యూరోపియన్ తనమనసులో తన భార్యను 3 ది వఏమిజూాహీంచు 

కొనునో! నిజముగా అతని భావముఖుగమ”ంచతిగని. ఆమె నడ 

వడి, ఆమె పరినరములు, ఆమ గత జీవితము, తొలినాటి 

ముచ్చు చిన్ననాటి వేశుకలు యినన్నీ ఆన కిని కలిగించే వీ ! 

ఆమె పెనిమిటి కీ ఊహలు మధురముగా వుంకును కాబోలును ! 
21 డిసెంబకు, ఆదివారం : 

ఈవేళ యేమి రాసేది చేను? ఇవాలేమా ముఖ్య మైన 

సంఘటన జరగలేదు. కనక వొక విషయమునుమా[ తము 

'వీకొ్కొాాంటాను, బంఖాబ్ముదవ వముహాశ తాబ్బము చేటితో గడిచి 

పోయినది, 
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1 జనవరి, సోమవారం : 

నూతన సంవత్సరము. 1901. నూతన శ తాబ్లము, 

సాపం! ఈ శతాబ్దములో జీవించే అదృష్టము మహారాజా 

వారికి లీకనోయినడి.! 

6 జనవరి శ సివారం, 

రాతి వపదకొంశు గంటలకు నుదరాసునుంచి బయలు 

చేరాను, 

7 జనవరి, ఆదివారం : 

మూాగ్దమధ్యలో వున్నాను. 

5 జనవరి: హో వువాల క? 

విజయనగరమునకు ఉదయమే చేరుకున్నాను. 

9 జనవరి, మంగళవారం : 

" నేందకోడాి మలళారు అరటిమొక్కను తోటలో 
నాటితిని, 

18 జనవరి, ఆదివారం: 

చెరుకుపొలములో యీడునోజులు గొ(రెలమందను కటిం 
చితిని. మధ్య భాగంలో నాలుగు రాత్రుళ్ళు, 

నిన్న ర్యాప్ వొక దుక్కి వాన కురిసింది; ఉత్తరమున కు 

బాగాతడిసింది, మదకు కొంచెందూరంగా కట్లు తడవలేదు. 
బహుశా యిక్కడ వానపడలేదు కాబోలును, చెకువుకు నీరు 
కట్టంచితిని. 
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15 జనవరి శుక్రవారం : 

పదిహేనో తారీఖున నం కురిసింది. ఇంకనరకూ 

ఆకాశం మబ్బులతో నే వుంది. వర్షం వివరీతంగా కరియడం 

వలన గాఎమిోద నేంరాఘు కొ*ంకు పోయినవి. మన్ను మేట 
రలు స్ట భి రు 

-వేసింపె. 

అరటితోట వేయడమే మంచిది. మంచి లాభసాటిగా 
వుంటుంది, 

10. జనవరి, శ సవానఠ. ? 

మాధవదొరనన్ష ప్ఫుకొచ్చిన అనానమొక్క-లను 

నాటించిషెని. జతర ఒక్క_-ంకికి అయిదురూపాయల ఖరీదు. 

నాకు అవసరం పడ్షవి అయినువందలు; గెడ్డకు అవతల భాగాన 

అరగ? ముక్క-లను పాఠించితిని. 

వాతావరణం మబ్బుగా నే సృన్నది, నల్ల నిమేయూలు 

ఆకాశంమోద  పకాఫలుతీస్తున్న వి. కాని మూడుగరోడాలనుంచి 

ఒక్క-_ చినుకె నా పడింది కాదు. 
లము 

మ్తతారుభాండలో నీకు నిల్యవుంది. 

నక్క-దోన గింజలు _చెనువుగ గున జల్లించవలెను. గెడ్డ 

మాద కర్పూజాకూడా వేయించవఆ. 

20 జననరి ఆదివారం ; 

నశ్వే సిబనరి 26 వ "లేపిన హాజపుకముని కోో్టోనమ 

నులు వచ్చి పడాయి. 
wh ce 
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14 జూన్ : 

ఇవాళ విజయనగరముమోదుగా మిడుతలదండు వొకటి 

దూసుకుపోమునది. 

29 జల 

జోత్పూర్ మహో రాజూ అస్టనసింప యివాళ వచ్చారు, 

ని] లః 

ఆయనను నే నీకోడాన కలుసుకున్నాను, ఆకువేల రూవా 

యలు నగదు, మరికొన్ని బహుమతులు ఆయనకు యిచ్చారు. 

1 ఆగస్టు 

మహా రాజూ అప్పనసిర్న నేటి సాయంకాలం నెళ్ళి 

9 ఆగు : 

నిన్న రా(తె నెంకన్న పంతులుగామ చనిపోయినోొరు. 

పాళ్చాత్స నాగరికత తెచ్చిపెక్లిన మంచీ చెనూ ద్విసణ 
కృతమై ఆయనలో మూ ర్లీభివించినవి. ఆయనకు పౌర 

కార్యక లాపాలపె ఆస కి మెండు. మనిషికి సగం వున్నది. 

న్యతంతుడు; ప మనసుకు యీదికో్మే అవ, యెంత 

తోసే _ అంతే, ఆలోచనలకు తూకము లేదు. 

ఆయనంఆజు కట్టని వాళ్ళు ఆయనకుగ ఐ చెడ్దగుణాలనే 

వెబుతానకాని ఆయన మంచిని ఎన్న కచేయను. వ చెడ్డను 

గోరంతలు ఫొండంతలు చేస్తారు. కాని అమునంటణి దుస్తణాలు 

(పస్గుతం మన సమాజంణోవున్న మేథావివర్షమునకు తప్పని 

సరిగా వుండకవూనవనే విషయాన్ని వీరెవరూ గు ర్థించడం లేదు, 
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మన మతనముకముణఖు సాంఘిక అధి ఫి సాయములు, 

ఆశయములు అంతో యింసో వ్య కిగత జీవితములో నైతిక 

(వమాణమును కలుగ చేస్తూనే, ద్షంకొక వంక పౌరహిత జీవిత 

ములో సద్య ర్ల రనమున్కు ససపోూక్షలిగితత లేక పోతెన్న వి, విద్యా 

ధిస౫ న భారతీ, లులపై ఇవి తమ (పభానమును నెరపలేక 

వోతున్నవి. పాళ్చాత్యి విద్యావిధానము ముందునకుపో యే 

గమన శ క్తిలేం కేవలము కొన్ని అభి సాయముంను, ఆశయము 

లను మ్యూతెమే నృపబేశిస్తున్నది. సామాజిక, 'మేధోజీవిత 

స్థితులను" న య కు న్స క. య్ పాశ్చాత్య 

వష పు se BRE విద్యాజనితే ఆశయముల కిట్టి 

క క్రిపూచ్యము. 

తూర్పు యూరపు (సజలనుగురించి (క్రీమన్ ఒకచోట 
సెర్కై-న్నకుగా, స పిక్క_డ ఓక వూట చెప్పవ జను, పరస్సర 

న్న త్యాసముగ ల, పన్న సంస్క్భృణులు శెండింటి మధ్య (సస్తుత 

తరపు జనులు జీవించవలసి వచ్చినది. ఇందులో ఒక నాగరిక 

తకు సూ తముయము కొల్ల లుగావున్న స్పటిక అవి శభిలమైనట్టివి, 

ఈ సంస్కృతి పూర్థిగా చివిక శల్యానశీష్ట మైనది, దీనికి 

యితకులణో నవూధానపడు తత్వము లేకపోయినప్పటికీ యిది 

బహునుర్చలమైకది. తనకు గల సంకుచిత తనే దాని దుర్చ 

లత్యమునకు హేతువు, _శేవలము నయచితదృష్టినల్ల నూ, 

యా నంన్క్భ్బ లిక (నాటినిధ్యము వహంచువ్యక్తులు సాంఘిక 

ముగా తక్కు-నస్థితిలో వుంకుటవల్లనూూ  తెద్య తి శేకమైన 

పాశ్చాత్య నాగరికతా దోవములన్సుు కెరటవ త వచ్చి 
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పడుతున్న విజాతీయ _ విశ్యాసములను, పద్ధతులను వారు 
4 

యెదిరించ లేక పోతున్నా ఈ. 

అక ఇండవదాని విషయము! ముందుకు నడుముకు 

వోవుటలో యిది శ క్షివంతమెన 3. స్వేద్భాయుత మెనది. ఇది 

సూతువాదమును అకుకొనుచున్నది. | 

పాశ్చాత్య నాగరికత చ... అంధపి శ్వ్యాసాలను 

వోగొల్టుతున్న వూట యథ్యామే అయినన్సటికి, అది (వబో 

ధించే స్వాతం త్యెము నాంఘక్యపగతిశూ న్యమైనది. ఇదె 

న 'కాను. నావుమాతెమైనవ. ఇది 

అన్యులకు చోటిన్యదు. ర్రుబువండి నాగరికత, మనుజులను 

అవలక్షణ ఎయిలకు, అస్లు తపనకు, దోషులు గురిచేసి 

అక్కడకు తీసుకుపోయి, దిగపిసవక తప్పను, ఈ అవలక్షణము 

లను, దోషములను, చెకుగులను, రోంఆని దిగ్యిజయముగ 

యొదిరించి వోరాశుట నేక (పష్యపధవా సమస్య, 

వాతీయ సాగాకతా గుూూదోవములు శెంగున్నూ , 

'రెట్రంచిన పరిమాణములో 2) 'నెంకన్న గారి న్ వన 

మూ గీభవించినవి. 
శాల 

5 నవంబరు? 

మొన్న శ) (శ్రీనివాస అయ్యంగారు యిక్క-డకు 

వబ్బాము, ఆయనలో వొక వింతపరిశాామపము కలిగినది, మొదట 

ఆయన స్యతం తయో చనాపరుడై న సుశియవాదిగా వుంటూ, 

యిపుడు అనంబనమెన (వతిదాననీ విశ్వసించే, మూఢ విశ్వా fe 
సాలను శా స్ర్రీయదృష్ట్యా అనంగతింగా  నమర్ధింపజూసే, 

థియొసోఫిస్టుగా మారెవోయినాడు ! 
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18 నవంబకు ? 

పెన ముసురుపటినది. కుండపోతగా వర్షము కురిసిన ది, 

ఆముదపు పైను భాగుగానే మొగుతున్న ది. 
0 

4 మార్చి : 

ఉదయము యేకు గంటలకు విజయనగరమునుంచి 

మ చాసుకు బయలుచదేరితిని. డవేజరు మహారాణీ, రీవా 

సర్మా-ఘ్కు మెను మహారాజా చిటి మహారాణీ సాహెబు, 
న్న I) ॥ 

ఇఛాటూ సామాబ్ , (వతాప్జీ పెనకుమా ర, టూగటచు డాక గు 
శః టు వ ణీ రు 

అవింగూ బయలు చే రామ. 

5 మార్చి: 

ఉదయం  యీకుగంటలకు మ్మదాస్ చరుకున్నా ము. 

సాగంము సర వముహాలన బాలస్ముబహ ఇ్నంకూడా హార్ 

మహా నెన్? వచ్చారు, ఆయన ఆమెకు అనరబుల్ నై) వేటు 

స్మెకటరి. 

ఆయన శిష్యులు కొందరు. ఆతన కోసతు మూక బండి 

తీసుకువచ్చాను. వు3వొక బంకినిండా పూలమాలలు, చంద 

నము. ఆయనకు శిష్యులు ఛత్రము పట్టినారు. 

7 మార్చి : 

ఈవేళ ఉదయం దచొక ముదలియారు యునకుడు 

స్వామిజీని సందర్శించ వచ్చాడు, మొదలియాకరు యువకుడు 

పట్టభ(దుడు. తమిళమున “ఉత్కృష్ట మతము: హీందూ వేదాం 
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తము అనే (గంధము (వాసెనాడట, విద్యాధికులు న పీాందు 

వులకు మత వేదాంత విషయ పరిజ్ఞానము శూన్యమని, యేమేమోొ 

గొప్పగా చెప్పకొచ్చినాడు. అబ్బో! నాముహఎ మయముమట నే, 

నన్నుగ్వుుంచి అ2గా (శం శ్ర వాక్యములు పలుకుతూ 

పేవ్కె-న్నాడు:; “మోది మహోన్నతమైన ఆత!” 

అతని రిమార్కు-ను ఆ భగవంతుడే రక్షించుగాక |! 

9 మార్చి : 

తేన చిన్న కుమారుని 'నెంటబ్బకొని బొబ్బిలి మహో 
రాజావారు యూదినం వచ్చినారు. జమోాందారుఒకు టూ౮ూూషటురు 

లుగా వుండేందుకు యింగ్తీషువాళ్త కం కె ఆంగ్లో యిండియను లే 

తసునని అభి పొయపడుతెన్నా మని ఆయన చెప్పారు, 

we చర్మితమును "తెలుగులో తాము (పచురిం చితి 

మని తెలియచేశారు. ఇందులో మొదటిభాగము స్వ య 

3) రామమూ గ్రిపంతులుగాకు రచించిన చెలమ కులమును 

గురించిన భోగట్టానోను, శండవభాగమును తోము రచించిన 

గాబ్బిలి చకితమును మ్ముదించిరట. 

10 మార్చి : 

సిన్న సాయంకాలము మేము 3) కష భాగవతి హరి 

కధా కాలశైపసునకు వెళ్లీ క్మి, (న్స్ క్యు భాగవపిది తంజూ 

వూనుజిల్లూా. ఆయన గెప్ప గాయకుడేకాక, తెలివి తేటలు గల 
వ్యక్తి. తమిభమున రుక్నిణీ కళ్యాణము కధను హృదయ 

రంజకముగ చెప్పినాడు, కథ చెప్త్పుతిుు వాగున్నది. మిక్కిలి 

ఉత్పాహముశో శ్రద్ధతో విని జనులు నంశోషపడిరి, సంస్కృత 
28 
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క టం ద త దద. కు లలా. అదన దాదా దాకా దాదా. అ. దా వాతా దా. నాలా శద 

శ్లోకములు, తెలుగు పచ్వ ములు, తమిళ, కన్నడ, మళ మాళీ 

కీర్తనలు ఆయన పాడెను, జెలుగు పద్యములు, సంస్కృత 
శ్లోకములు భాగనత ములో ో నివి. 

కథా కధనమందు క్లుసతయే ఆయన విజయమునకు 
రారణము. 

1903 

1 మార్చి : 

అ సబలు నా అజమాయిషీ. | కిందకు వచ్చినది. 

7 ఏ[పియలు : 

విజయనగరంనుంచి మ్మదాసుకు బయలు ేరితిని, 

రి ఏ[వీయలు న 

మ్మడాసు చేంవిని, 

10 ఏ(వియలు 5 

సం భాహ్యంగారు వచ్చిరి. 

11 ఏపియలు గ 

కూూనూరుకు (ప్రయాణము, 

14 ఏ(పియలు న 

ఒకరోజు ఊటీలో. 

18 వ్మపియలు గ 

తాతల నాయుడుగారు వచ్చిరి. 
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గ 

11 జూన్ : 

ఊటీనుంచి బయలు చేఎతిసి, 

14 జూన్ ; 

వ్య దాసులో, 

20 జూన్ : 

విజయనగర మునకు బయలు దేరికెని, 

18 జాల 

శర్శగారు విశాఖపట్లంలో మరణించిరి. సమస్థానముుపె 

నాయం 

బి6 డిసెంబరు : 

విఠావురం రాణులలో ఒకామె కోటకు వచ్చినారు. 

1904 

27 వ(వినాలు | 

విజయనగరమునుంచి ఊటీ? బయలు చేఎకిమి, స్రేహను 

వద్ద తునిరాజుగారు తన మేనపుళ్లను నెంటబెస్టుకొని, మహో 

'రాజూను చూడవచ్చిరి. 

98 వ్మపియలు : 

మ్మదాసు వచ్చితిని, మా అమ్మాయికి వొంట్లో బాగు 

లేదని ఒల్మిగాము వచ్చినది. 

29 వపియలు ( 

నాన్న మ్మాకు కులాసాగా వున్నదని మళ్ళీ అల్నిగాం. 
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8ి0 ఏ(ప్రియలు న 

(శ్రీ రంగాచారిగాన విచ్చేసరి. 

S51 ఏ(వియలు న 

న్ భామ్యంగాకు వచ్చిరి. కూనూకుకు బయలుదేతిని, 

1మే: 

కూానూరు చేరిణిని, 

0 మే: 

11 మే: 

మిస్టర్ గ్ల్మన్ వచ్చాడు. 

16 మే: 

మిష్టర్ వా విచ్చేసినాడు. 

బిల మే; 

లేడ పిన్ను వచ్చినది. 

ఖి0 మే: 

డి ఆనరబుల్ మిష్ణక్ స్టోక్ వచ్చినాడు. కాగితముల పె 
we లి ( ॥ €__ 

దస్క-త్తులయినవి. 

2 జలు 

ఊటీనుంచి బయలు చదేంతిబ, 

ప జూ 

మ్మ దాసు చేరికిని, 
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4 జూలై; 

సర్ భాహ్యంగారు వచ్చిరి. 

6 జూ 

మిస్టర్ డ్వెల్, ఆయన సతీమణి యింటికి నెళ్ళిరి, 

1909 

15 వృపియల్ : 

మ్మడాసుకు చేనుకుంటిని. 
24 వసియల్ ' 

మా నాయనగారు పరమపదించుటవల్ల చేను విజయ 

నగరమునకు బయలు చేరితిని. 

"as 

ఊటీకి పోవుటకు విజయనగరమునుంచి బయలుచేరితిని. 

రి మే: 

10 మే: 

మ్మడాసునుంచి బయలుచదేరితిని, 

11 మే: 

ఊటీకిశోరిణిని. రైలులో మిన 5 లార్మర్ నాతో పాటు 
(పసయాణము శపంనోడు నేను "ఊటకి నెళ్ళుసాకి మిస్టర్ 

చూధాంప్పన్ నాకోసం యెదురుచూస్తున్నా డు. శుక్రవారము 

నాడు మిస్టర్ న్ వచ్చాడు. 
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ననన ననన న న న కన న. = 

౨0 నే: 

మిస్టర్ లార్మర్ వెళ్ళి సోయినాడు. 

29 చే: 

మజహో రాజా పారు (పభుత్వ భవనములో గవర్న రును 

కలీసిరి, 

ర్ జూన్ , 

గవర్నరు సతీమణి మహారాజునుమాడడానికి నచ్చినది, 

1906 

౨ జనవర, శుక వారము : 

తాళష క్ర గంధములు సంపాదించితిని. 

16 జనవరి, మంగళవారం : 

(నీరామమూ ర, (గంధము "రెండవభాగమును శైలు 

చేయవ అను, 

15 జనవరి, లకి వారం : 

వెలగాడ గామమునకు రోడ్లు, 

బీ జనవరి, సోమవారం : 

వా ల్లేరుకు బయలు దేరిణిని, 

27 జనవరి, శనివారం ; 

ముహారాణి, (వీన్స్ ఆఫ్ వేల్పును చూసినది, 
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12 జనవరి గుకువారం : 

ఢీ) విచ్రేనలి. గం పండితులు సిశ్చయముగా మహాోపురు 

మును. సాహిత్యములో వౌక శాఖను (పారంభించి, సంఘములో 

సురోభి వృగ్గిపంధా లేవదీసిన మాన్యుడు. ఇది మిగుల కస్టతిర మైన 

పని. తెలుగుదేశపు సేనాధిపతులైన వంశపురుషుల రక్తము 

ఆయనలో (పవహించుచున్నది. కనుకనే వారిలో సాహసము, 
నిశ్చలత్యము కనబడతెవి. 

27 మార్చి: 

నాది (సజల వుగ్యమము. దానిని యొవరిని నంతోష 
పట్టడానికై నా వదులుకో లైను, 

1913 

1 జనవరి, బుధవారం : 

సక్ జూన్ ఎట్కి.న్నన్ను కలుసుకున్నాను. మనిషి మంచి 
మర్యాదస్థుడు. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వెళ్ళిపోయిన తరువాత 

వౌక సారి మళ్ళీ ఆయనను చూడవలసివుంది. $రామమూూా ర్తి! 

రావ్రసాహేబ్ బ్ుుమ వచ్చినందుకు నాకు అమిత ఆనందం 

కలుగుతున్నది. ఆహ్లాదకరమైనవా ర్త, కాస్మాపాలిటన్ క్ష బ్బులో 

రామచం(దరావు కనిపించి యీ విషయం (పసంగిస్తూ “మన 
ఉద్యమానికిది వొక గొప్పవిజయ మన్నా”డు. 

4 వాగను శాసకుబు శ) గిడుగు రామమూ ర్హి పంతులుగారు 
శకులు దద దానా చా దల నలత దాదా 
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2 జనవరి, అహార న లా 

15 వ లేవెన వార నత్యపు దావా అపీలు విచారణకు 

వస్తుంది, వాదములు వాయిదాకోంలే, దాన్ని (శ్రినివానయ్యం 

గారంగీకరి స్తేతప్ప, మళ్ళి “యీరింసి పడదు. ఇకవాయిదా 
యు కాదని మేం వాదిస్తాం. 

జస్టిస్ SS సుంనరఅయ్యరును మూ స్తిని, తెలుగు 

కథలనుగురించి వోొకనోట్ శెండుమూడు రోజలో రాసి 

యియ్యా లట. 19 వ తేవిన మోటింగు, 

శెషయ్యకునుకూడా ఇవ్యాళనే కలుసుకున్నాను. మిక్షర్ 

హంట్, ఏబ్బ్పు, శెషగిరిరావులకు లేఖలు రాశాను. మహో 

రాజాకు వైర్ యిచ్చాను, 

లతను వనరిః శుక్రవారం : 

మిస్టర్ ఫెర్ నావిజయనగరం చిరునామాకు తంతి 

యిచ్చాడట. బహుఖా విల్లునుగురించే అయిన్రంటుంది. లాయరు 

కిచ్చిన సూచనలను మార్చుకోవలసివచ్చింది. 

4 జనవరి, శనివారం : 

మదరాసు నుంచి బయలు చేరాను. హాగ్. సౌచకి 

చెరు (అ) తెలుగు (ఆ) సివిలియన్సును తెలుగు. 

5 జనవరి, ఆదివారం; 

ఏలూరులో. 

విజయనగరం చేరుకున్నాను, రాజమం (డిలో' గున్నేశ్య 

(రావు కనిపించి (పదర్శించుకుందుకు తెలుగు నాటకాలు 

కావాలని అడిగారు. 
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న. క ల. పంటలను చాలా. 

6 జనవరి, సోమవారం : 

మిస్టర్ ఫౌలరూ, మహారాడావారూ, నేనూ, J ఏ శేషు 

ఆన మహారాజావారి *“విస్టునును గురించి చర్చెంచుకున్నాం. 

9 జనవరి, లాలిత : 

విజయనగరం నుంచి మృదాసుకు బయలు దేరాను. 

12 జనవరి, ఆదివారం : 

సామి అయ్యకు యింట 18 వ తేదీన పార్ట్. మార్కు 

హంటర్ ను, మిస్టర్ నిల్ మన్ను చూస్తిని. 

14 జనవరి, మంగళవారం : 

ఎమ్. జి. నళుశంగారియింట ఆకున్నర గంటలకు పార్టీ. 

16 జనవరి లక్షివారం : 

గవర్నర్ వివిట్ ; తికుగు (ము 'మాణం, 

28 జనవరి, లక్షి ల్టనారం : 

"వే? 8604 చె. యమ్, యల్. యన్, అకోబుు 1889 

నంప్పుర పది. 

తెలుగుభాపా సాహిత్యములమోాద రచించిన వ్యాస 

“తెలుగు పద్యములను "ంకు తరగతులుగా విఛాగించుకో 

వచ్చును. పాప్యులర్ ; క్లాసికల్. 

(షరా: ఇదె స్థూలమైన విభాగం 

పాప్యులరు కులు (సామాన్య కావ్యములు) నమాన 

ప్రమాణంగల కత రచింపట్టాపి. న గాలం 
మ టల వ. 

జర్నల్ ఆఫ ది మెడాసు తెలుగు సౌ సెటీ, 

29 

" 
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తనా కా. న నా మనా నానా న. చప కా అన అ ~~ అజా. 

లోస కధణాగేయములవన తె తుప్ ఆశ బాహుళ్నాసికి పరిచితిమెన 

శైలిలో (వాయబడినవి, 

"కాసికల్ (బువోకాన్య ఘంలు) కృతులు సాభారణముగా 

పద్యాలలో (వాయబడినటిపి, ur! శ్రా కాస్ తి కృతులతో 

వ్ిస సరివోల్బవచ్చును. 

ప్ ట్రి క్రి శ న్రాడంబరం ఎను థ చాడ బరాసిశే 

(ప్రాధాన్యత లావు కాని పద్యపాదాలలో అభికచికలిగించే 

గుణ  సౌకమార్యం వుందన డానికి నం దేహం లేను, 

మలం పద్యాలలో కంగా సనపద్యాలలో ఒకే 

ఒకభావం పదేపదే మూడు నాలుగుసాప్లు ఆనృశహాతూ 

వు టుంది భార ఒకశే. కొన్చిగా సదాలుమా3ం తేడా. ఇవి 

తెలుగుభాష. నేచ్చుకుదామినుకునే నిడేకి.బిడికె తే భాగా 

ఉపయోగన డ కాయి. అతని క అమరకోశ టు అక్కర లేదు. 

ఇ చాలును. కాని యీ అకా హా సా 

వు డవు, 
ఇ పచాడంబకం లేని ద 'కాన్యాలు విచేకీయుని 

అగుదులకు _ సకతూగగ వి. ఇవ నవహా-౦గానూ, లలితం 

గానూ వుంటాఖబు. కనక, విదేశీయుల మెపుదం పొంద 

గలు* తా ము శఫర్గాడ టరం తేక పోవడం ఛా దస toys 

పండితుల దృష్టిలో వొకదోపం, దీసికినోడు యింకోొకటే ; 

చాలా ద్విపద కావ్యాలు, బహుశా అన్నీ, వారి దృప్టిలో 

తక్కువే. నాధాంగంగా పద్య కావ్యాఎ మాశత్రం పవ్మితిమైన 

జాతికి చెంచెనటివి ! కోదండరామ, 'కాంతాలలామ సు 

ఫతెకం, యి త్యామలన్ని తక్కు_వదాతికి చెందినకృతులు, "వేమన 
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శతకం, సివరామశ తకం, కాంతాౌలలామ, యిలాంటివి కేవలం 

వొట్లి (గావ్వుభాషళో రాయబడ్డవఏ పండిత పకాండుల "అక్కు-* 

(ఇ3 చాలా ఏ తయనవమాట. పండిన సంప్రదాయ 

మైన సంస్కృతే పద జటిలత్వ:సుగల కవి తాసగ్ధతులతో ఛంద 

స్సుతశో వ్ఏెని వోల్చీ చూాస్తున్నారు, ఈ జానపద గేయాలలో 

శబ్బపౌసనం లేక పోయినా, కవి ఆ*తిల్పం లేకపో లేవు. సర్వజన 

నయన సాం జానవవేేయములటు వి చేలియులకు ఆకర్ష శ్రీయ 

ము. దేశమున (పామాషము. పొందిన వలలో భాను 

లను వివి;దీగుల న్న కీక్షరెంచడంనల్ల ఇని వి డేశీముల ఆదరణను 

వొందగలుగుగవి. ఇందుగల భానవ్య క్కీకంణ పి వారికెంతో 

(సయోడన కారి.) 

ఇవి కాక మరిశొన్ని కధాచూపమున వున్న గ్యాలెకలు 
కలవు (నత్వేక మైన ఒకవిఫమ౪ఖ నంగీ3ం యీ ఏీరకధలలో 
సహజం, ఇవి పెన్షవి. మూర్త కవిశారీశులకు, ఛందో నియమ 

ములకు యిని విఫిన్నం. గొబ్బి కథ (రంగా రావు చరిత 

నాగమృకధ మొదలై నవి యీ తరగపికి చెందినవి. ఆనోటా 

ఆనోటా (పవారంలోనికి వచ్చి యివి జనులనల్ల, పదిలపరచ 
బడ్డవి. మొన్న మొన్న(3 నరకూ యివి అచ్చుకు నోచుకో లేదు, 

ఈ కధలు దేశంలో నలుమూలలా బహుళ న్యా్తీ చెందాయి, 

పండితులు వీటిని తిరస్కా-ర భానంతో తోసిపుచ్చినా, (మ్య 
మపి, నిరసించినా, వీటిని చేకశీయులు పాడుకుంటూ వుంబాకు. 
వీరా 67 3 

వ్యాఖ్యానంతో లక్కు ముది )పబడింది. పదిమందికీ 

తెలిసే తెలుగులో వాసినవ్యాఖ్య. (పతిపదానికీ స మ 
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967 : 

నె దికమత [పధానమైన (్రా'హ్నణుల సొహిత్సమువ లె, 

చైన, 2 సాలా కలక చకార రన గలవి. 

876 : 

త్యరలో నే మ్మ డాసులో అచ్చుకానున్న నొక కావ్యము 

నుండి కొండెభాగము యి-దు ఉడహరింపబడ్లది.. ఇది దేశంలో 

గొప్పు (ససిద్ది కెక్కే_న కః బహుళ (పచార౧ లోవున్న 

కావ్యం. అచే సారంగ ధరచగ్నిత. గపడ, ఇదికాక చావకూర 

వెంగళరాజు మధుర మైనఉడా శ్లోనె లిలో రచించిన యిచే కాన్య 

మున్న దికాసి వి దేశీయులకు లా పట |; ఉపయోగ 

పడుతుంది. ద్యిపదలను సహాజ న సంభాషణ 

పూర్వక వై లిలో (వాయడమే యిందుకు "హితువు, అక్క 

డక్క_డ నారంగధర ద్వ్యిసదలోసి శైలిని బైదూ స్తే యిది 

(పాచి కాన్యమని గుజునవుతుంది; కాని శైలి నేటికి కూడా 

సుపరిచితమయిన బే. 

18 ఫిబవరి, లక్షి ఇవారం : 

రెండుసంతేకాలు. పెగ్షచెపువు. మహారాజా ఫొటోను 

పయోగించవ లెను, 

22 2 బవరిి, శనివారం: 

అక్స్ఫు యూనివర్సిటీ సేం డ్ బుక్కు 

పంవాప శేశ అయ్యరు 
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లె. 

“సాం మన మత మనా ఎమ ఇతరము న అప ము తుం ప ప ల జు అమమ మం మ అ లు ఆ! ఆస న ల. 

7 ఏ[వియల్ , సోమవారం. 

విజయనగరం నుంచి బయలుడేగాను, రాజమం డిలో 

వీ కేశ్రలింగం బంతులుగారు బండి యె'క్కా_కు. ఇ్రగరమూ.. కలిసి 

(ప్రయాణం చేశాము. 

రి వ్మవియల్, మంగళవారం : 

మృడాసు చేకుకున్నా ను, 

9 ఏప్రియల్ బుధవారం : 

ఒరీ కూ ఫ కారుల సమావేశం 

14 ఏ్మఫియలు, సో వుమారల 

ఏజయనగరం నుంచి బయలుదేరాను. మోడరన్ 

ఇవూ. 

15 షవియల్, మంగళవారం : 

మ్మదాసు చేకుకన్నాను. 

( ఫంచి బుక్కు-కోసం నెకేటచలానికి, సైదా బొదత 

నికి ఉ సారాలు రాశాను, 

22 ఏ[వీయల్ , బుధవారం ; 

జపిస్ వీ, ఆర్ సుందయ్య కును కలిశాను. పు 
లు 

రామేశం బుక్కు. రామకృ్ళగ్వ కవిగారికి ఉ కరం 
లం సట్ 

(వాఖాను. 

"వంకట చలం త వారం వస్తాశుట, 

24 ఏ్మపియల్ , నం న్ 

పరీక్రాధి క*రులకు ఉత్తరాలు (వాశాను, 
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26 సళ్ళా శనివారం 

సింహాచలం శాననము, 

తపసా (గంధ స్థ 

విన్న కోట "పెచషన వ్యాక రణం, 

దంగ.లూాగి, 

LL", లక్షి షనారం : 

విపయనగంర౦నుంచి నీలగిరి కొండకు బయలు చేరాను, 

బ్య పయ. కమిటీగోనున్న మిస్స్. “స్” దొం కంపాప్ట 

మెంిలో. తాంసపక్షాడు.. మసిషె (పసన్నంగా వృంటాడుం 

ఓర్చి నో ne వ వెలుగును గురించి చాలా సప్త 

చర్చీ-చ దః Ml గాత. ముంచినా ' కనుకనే కంపాస్టు 

త క్త నన్ను మూసి వేస.కోనిచ్చాడు. 

Dr _—™—™ 

9 మిడ్ మా గను (క బున్లో మూశాను. చివరె 

కలా జ తన్న కలో, మెయిలు 

“కి శేజ్లో ఇవరమూ ఎక్కా ల గూపాయిలు ెళ్టించాం, 

వూ ఫొర. మాద అ౫ను స 

పాలాండ్బుకు చేకుక న్నాను. లోనికి నెళ్ళమని మహో 

రాణవాసు (డాయింసురూము చూపించారు. పూలపందిర, 

కొండలు, లోయ లు, దిగువను సమతేల (పచేశం. (పకృషికోభ 

ఒక కలవా వస్తున్నదని ఆమె అన్నారు. సిజమే మరి, ఇది 

అందమెన ఒక కల! గది చక్కని అలంకరణతో అలరారు 

తున్నది. 
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ne Fp ఆల. పై సందిత వల. త్తు తాల నానాచడవవనా తవం. పం సుతా పవ. అ న తు అముము వపా. అపు పద్వలు 2 న వరన ఆ. 

వీలిపూల లతలు తలలు వూఎాతూ స్యాగకమిస్తున్న వి, 

కి _ంతలు కూడా కలవు, 

10 మే. శవివాంం 

ఊటీకి బయలుచేరి నెళ్ళాను, 

14 మే, బుధవారం : 

మహో రాణీవారి కోనమని 'పేస్పెయకన నాటకం 

పైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా 0 -4-6 

2 _0-6 

15 మే, అత్ 3 

ఉదకమండలం బయలు చేరి నెళ్ళాను. 

౨౨ మే, శుక్రవారం క 

గురువులుకి నాల్టుగూపాయ లీ దబ్బను, 

12 జూన్, లక్షి వారం : 

కనమెరా లై బరీలో, (1) న ౯ వమూన్నుయల్ 

(2) బళ్ళారి కిలా పూన్యుయల్ , (ల) మ్మ దాసు లిటంరర్ సొడెటేీ 

జర్నల్కు విన్నకోట పెన్షన, జర్శన్ ఒం డిగుడు (వాసెన 

వ్యానము యూనివక్సిటీ నోట్బుస్య ను చూడవలెను... దే 

మండలముల శాసనముల పుస్తకము. 

17 జూలై, లకవారం ; 

డంది అంతిస్థుకు దూలాలు 8X17 X10. 12’ 

మిది అంతస్థుకు దూలాలు 8x16 90611 
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26 జూలై, వపివారం : 

ముంటాడ (వాడెస్త సమాచారం. 

ర ఆగస్టు, మక వారం క 

డీ కె లింగమూర్తి (శీ పీశేశరింగంపంతులుగారి 
1 

14 ఆగస్టు, లక్షీ పారం న 

న రామాయణము 

చిలకమ రి పద్శనాభము 
వ (౪ 

15" సెప్టెంబరు, సోమవారం : 

“ఇ ఏ కక్ 5 గా పారిస్ శోవున్న మిన మ్యూచెల్ కు పెకి తై త్రారలో 

నాకు కావలసిన ససూచారము లఫియిం చగల చే మోనని 

ఉ_3ం (నా మ. స. యన్ 9 (ఎకలోని ల (బేరియనుకు, 

సన, య మం 0 ఓ క్ న (| ఫ్ నో ల వొరెను స: eg హాస్టనీ (వౌ ఫినముకూ. లేఖలు 

(వెసి. 

చూసేను గురించి (ఫంచిభాషలో ఏమో (గంధ మేలేదా! 

స్కూలు ప్ప స్తకము, అక్క-ంకువచ్చే నార స్వతేము, 
4 4 4 

(శ్ర) అ. రామమూర్తి పంతులుగామ : ఆయన ధరించే 
దుస్తులు. 

17 అవేటబరను, శుక వారం _ 
యు 
fa క్ చెడ్ఫ్యూసుడు స ర్వ వ్యూ ఆఫ్ ఇండియా 

అండ్ (బక. బి, చానోలొ మభూ / న. మైళ్ళకు త 

అంగుళము “సిల్. 
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"సెయింట్సుబరీప్ యింస్తాషుననల 

సెనేటు సమా వేశము. 

18 అకోబరు, ననివారం : 

సెచేటు సమావేశము. 

19 అక్టోబరు, ఆదివారం : 

(డవిడి డయను బోర్లాఫ్ పడీసు మోటింగు. 
కట 

20 అక్టోబరు, క 

ఇంటర్నీడియీటు తెలుగు కాంపోజివను సనబొకమిటీ 
నమా వేశము, 

28 అక్టోబరు, లక్రవారం : 

రాజమండీ మెయిలుకు అందుకోవ ఆను. 

4 డిసెంబక్కు బక్షి వారం : 

రిస ఫైకు ఇండాలకు రావలసినదని ఆహ్వానము. ఎల్. 

టి. హోరిప్, 

ర డిసెంబరు, శుక్రవారం క్ 

సాయంకాలము నాలుగుగంటల పదిహేను నిమిషము 

లకు శంకుస్థాపన మహోత్సవము. 

1914 

1 జనవరి, మంగళవారం : 

చికునామాలు ; ఏట్పు; డబ్బుః శ్ 18 ఉబక్న్ బీల్ణింగ్స్; 

యన్ , డబ్బు. 

30 
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ఆ5్. కిప్టింగ్ : ర లెనస్స్ స్కే-05 ; యస్, డబ్బు. 

జి కె, ఛస్పర్లన్ : సోన్ రోడ్; బేకన్స్ఫీల్లు ఒక్, 

నాటక రచయిత మిస్టర్ జార్టి బెర్నాస్టసా: 10 అడెల్ఫీ 
న్ లు జు గవి 

బన్; డబ్బు, వ 

x స ణు 

"దేవతా పూజలకుం అంగరంగభోగా నకుం యివ్పీంచ్చి; 

కపాలానకుడిచిన; దీని యెవరు దప్పినా, 

17 జనవరి, శనివారం : 

సర ్మ్ముశేను మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు 
కలిశాను, 

x x x 

సంధి వ్యానసక భాహలోగల ఊబ రరణకు సన్ని 

హీతము గా వుండేట సు చేన్దామ నే (ప్రయత్నం కానరాదు. సంధ 

కార్యములు భాహుతౌ "Pe యు తిప్పు ఆవి 

కృతక మైనవివూ(తేం కాదు, 

లిఖతపూర్వక మైన భాషను చదివేటపుడు చదువరుల 

ఉవ్చారణశ క్తిమోాదనూ, ఉదాత్తానుడాత్తాది స్వర భేదము 

వల్లనూ యివి మేర్పడతాయసి రామయ్య వాదిస్యన్నాడు. 
లది సంగీతం అవుతుం చేతప్ప భా పాలక్షణంమబుకు కాదనే 

సంగతి ఆయన మచ్చినోతున్నా డు, 

ఇక్ లక్ష రావుకు సం పదాయంమిోాద విశ్యానం, 

సంధి కార్యములవలన వాక్యములో అయా, స్పష్ట తా 

యేర్పడతాయని ఆయన భావం, 
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కొనకు "యు. జి. శె యస్, సైతం వాడుకలోని 

నంఫివ్ అనుసకించడానకి తల సెట్లింది. తశుమున్నా ద్యర్థకము 

తరవాశవచ్చే కొట్టాడు ముదథె నచో టు సైతం (దుత్మ పకృతి 

కాలను ని" మత్స్యం కాసంన్యా 

కా స (డావిడభావల రన్ వుచ్చ 

రణ [కమం (గా-ధికభాపను అనుసరించి యీర్పడినట్టయిలే; 
అంకు (గ ంథికభాషకు న్యః సిద్దముగా వొక (పతే కధ్యని 

శాస్ర మున్న ₹ చే క. దానిని మార్చడానికి ఆయనకు 
పుం 

*ఆఈ కొలటం+ో మదాసులో యేర్వ వవ ఉపయు ర  0ధికరణ భి 

బాలశ్వాాక రణక ర్వ చిన్న యసూ) దీనికి కొంతకాలం గారవాధ్య కులు, 

నూలు పుస్తకాలకు (గాం? భాపులో (తాయింపెంచి [పచురించడం దీని 
ఆశయం. | 

నూలు పుస్త కాలగోని (గాంఫక భావ సులభ ద్యోగక మయీందుకు 

జటిల మైన కొన్ని సంధి కార్యములను పఠళ్య జించి వాడుక లోవున్న కొన్నిటిని 

గ్రహించింది. 18566 లో యీాసభవారు అనుసరించిన యీ పవతి తెలుగు 

భాపాదచంితలో వొకమాస్పు, కాని వాడుకలో లే౦ పాతబడిన పదాలను అం 

చేసుకోగలిగిన విద్యాగకి ఉపయుక్త (0థశరణసభ “అవసగనై వేద్యంగా” 

సంథిశో తలమోన యీ మాక్పు ఉపకరించలేదు, కాగా తగవాత వచ్చిన 

(గాంధిక భాషా రచయితలకు కేవలం సంధిని వుల్లంఘించడ మే వొక ఫ్యాహను గా 

మారివోయింది, 

లౌ 

ఉపయుక్త (గంథకిరణసభ ఆనాడు కావించిన యో మార్చును 

దృష్టిలో పెట్టుకొని 1912 వ సంవత్సరం మేచెల 15, 16 తేదీల తెలుగు 

ఆ కాడమో ఆధ్వర్యాన మృదాసులో జంగిన పండితి పంపత్తు పద్యర జ నలో 

వ్యాకరణ బద్ధమైన సంధినూతాలను తప్పక అన్నిటా పాటిం చితీఠాలన్సీ 

వీల్లల కుపయోగపడే ప్ర స్తకొలను రచిం వేటపుడుమా[తం వ్యాక రణనూ తాలు 

ఆ'మాదించిన చోట మాన మే సంధిని సడలింఛాలన్సీ మామూలు (గంథరచన 

(గాంథిక భాపులో నే కొ నసాగాలనీ తీర్మానించింది, 
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అధికారం యెలాగు వచ్చింది + ఇందుకు యడాగమం వొక 

దృష్టాంతం. సంధి లేనిచోట కళలమిద యడాగమం వసోంది. 

(గాంధికభావలో “యి ఆదిగాగల పదాలుబేనని చెప్పినా, 

వాడుక ఛభామలళో కొన్నివన్నాయి, కృతకంగా తెచ్చిప్టైవొన్న 

యడాగమం చెవులకు పెటుకుగా వ్రంబిన్న ది. ఆధునిక వెలుగు 

మో (దు3ి పకృతి కొలు యించుమించుూ నశించిపోయిన శే), 

(గాంధి భాషలో నంధి లేని వోట కళలపోద మతమే 

వచ్చే యడాగమం యీ పడాలను [దుతపకృ కాల (౫ ంధథిక 

భాసూవ్యాకరగాలు స్తూ తీ: రించాయో, ౨వ (దు ౩ కైకాల 

మిద ఆధుఃక ((గాంధికభావలో యడాగమం వస్తున్నది. 

(దుత్మపకృపి కాలు వున్నన నేవిషయం, చాలామంది పండితుల 

మనసునుంచి తొలగివోయిందనే కదా దీని అర్థం! 

లక్షణ రావు చెబుతున్నట్టుగా ధ్వనులక లబిక మాత మే 

నంఫికాదు, రామయ్య యింతకంశా కొంచెం జాగ త్లనహీంచి 

సంధి అంశు పదాదిని, పదాంతమందువచ్చే మూర్చులుగా పరిగ 

ణిస్తున్న స్పటిక్, అవి యేమిటో న్పస్షంగా నిర్వచించడం చేదు. 

సశేే విసంధి యేమంత క్లిష్టమైన సమస్య'కాదు. 

చిలకమర్తి “మహాపురుషుల జీవిత చరితము” * యుప 

నిషగ్గులు జడివి, యదిమొదలు, యూయన, నాయక, యతడు, 

యక్క_డస్తావించియందు, యట్టుచేయ, యాడుదాని, యెచ్చట, 

యర్థము, యన్నము, యుద్యోగము, యధిక్రమ య్యే, యు శ్రర 

(పత్యు త్తరము, యనుచితము, యుప న్యాసము, యనంతరము, 

మూబూరము; నహాజజాానియని యనేకల యభి పాయముచేసి 

నూయాదేశములందున్న ; 
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18 జనవరి, ఆదివారం : 

సాహిత్వపరిపత్తు వార్షిక సమా వేశానకు హాజరయితిని, 
నమా వేశ మునకు పండితెహర పసాదశా స్త్రి అధ్య క్షు తవహించికి. 

పాలీభాష పూర్వ మొకష్పు డెంశో (పాచుర్వము నహించి వుండే 
దనిన్నీ, అదుకు అదిసులభముా పలుకుటకు అనువుగావుండుట 

కారణమనిన్నీ తమ్మ పనంగ ములో పండిత హర (పసాదశొన్తి 

గారు నుడిపిరి, 

౨6 జనవరి, సోమవారం: 

తెలుప కాంవోజివను, ౩ సి, సెకండు పేరు ఆన్పకు 

పుస్తకాలలో అన్నీ లోవాలతే. పరీక్షకు నె్ళే అభ్య స్టలక్ 

లోపాలు లేకండా చేయవచ్చును. ఇ-న్నీషు కాంవాజిపను 
బోధించే ఉపాధ్యాయుడే, విద్యాస్థలకు “తెలుగు కాంపోజిషను 

చెప్పన లను, 

తెలుగు (గూపు లి (సి) ను అభ్యసించే విద్యాష్టలు 

సెకండు పేపరు ఆన్సరుచేసేటప్రడు నిస్పన్మమెన [గాంధికమును 

రాయడానికి (పయత్నించాలి, 

(గాంధిక భాషలో కాంవోజిపను రాయడానికి అభ్య స్థలకు 

యీవాటి శ క్రికలదో పరీశ్చి ంచడాసనికి యీ సేపు పెట్టారను 

కుంటాను, కంప. సరీ కాంపోజిపనులో అభ్యర్దులు ఆధునిక 

(పయోగాలను వాడవచ్చును; సాధారణంగా వాటినే అభ్య 

రతం (ప్రయోగిస్తూ వస్తున్నారు. 

స్కూలు ఫై నలు పరీక్షలో కంపల్సరీ ేపరుపెట్టారు. 

ఆ సంప్రదాయాన్ని మానకుండా కాబోలును, కాలేజీ 

తరగతులలో కంపల్సరీ కాంపోజిపను పేపరువ్రంటున్న ది, 
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15 మార్చి, శనివారం : 

ఇంటర్ఫీకియటు "తెలుగు కాంపోజపనులో యీ యే పద్ద 

తులు అనుసరించాలనే చర్చ తెమలక ఆలన్యహాతున్న కొద్దీ 

యిక జాగు చేయడం కూడదనుకున్నాను. పున్తకాలమోద నా 

అభపాయం చరటనే పంపించాలనుకున్నా ను, 

16 మార్చి, సోమవారం : 

రావుబహమూర్ శ్రీ) కందుకూరి పీశేశలింగంగారు 

(వాసిన రాదశేఖరచగ్మ్శిత. ఇ) గోల్డుస్నిగ్తు “ విక్రార్రాఫ్ 

"వేక్ ఫలు * అనే ననంకు అనుసరణ. ఇది బహుళ (పచారం 

పొందిన నవల. (గంధక ర్త (గాధికభాపలో రచించినప్పటికీ 
(గాంధికభాపూ సంధులను వుల్నఘీంచాను. ఈ ఉల్బంఫఘనంలో 

కూడా వెక నియమమును అక్కడక్కడ పాటించాను. మరి 

కొన్ని చోట్ల పాటించ లేదు. దీనిని యిదివరకు పాఠ్య(గంథంగా 

బర్టుారు, 

(గరు పురాణకథలు మొదటిభాగం. దీన్ని సెట్టి లశ్షీ 2 

నర సి. హూంగాకు (వా శారు, హళల్టారు వండర్ వుడ్, శుంగిల్ 

వుడ్ కథలకిది అనువాదం. కథలలో గొప్పలక్ష ణాలు, సాహీత 

మెలకునలు వున్నాయి. తెలుగు సారస్యతంలో నూతన పోకడ 

౬ను యివి (నవేశ పెకుతున్నాయి. ఏ శేశలింగముగారి అనునర 

ఆమువటె యీయన అనువాదం చక్కగా వుంది. అనువాద 

కుడు మెలకువలు తెలిసిన రచయిత. సంధిని పరిత్వజించడంలో 

వొక నియమాన్ననుసరింఛారు. ఇది (గాంధికంలో (వాసిన 

(గ్రంధ మే, ఇదివరకు ఇది వదా స్టలకు పాఠ్య(గంథం, 
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శృంగారచం[ద కాళీయానం. దీన్ని Sass 

మున్దులపల్లి గుష్మబహ్నం. దీనిలో యేమి నాటకీయత 
కనిపించదు. చెలి, నిర్వహణ పద్దతీ వాలా పేలవంగాన్సన్నాయి,. 

ఆయన (వాసించే మరోక (గంథం, కొండవీటి చరిత. కృతక 

మైన భాష, ఫుష్పృలావిక ల వస్త నలవల్ల సత ఎలా నేస్ఫుకో 

తగ్గ చేమిటో ! 

22 పు శుక్రవారం : 

ఊటీ! నెళ్ళితిని, 

౨6 మే, మంగళవారం : 

(1) మాయింట వొక వాచ్మన్, 
(2) శేషగిరిరావు వ, ఏ. ఆనక్సు 

లి జూన్, బుధవారం 

మ్మ్దాసు చరుకున్నాము 

12 జూన్, శుకవారం న 

ఎన్నికలు. 

1? జూన్, బుధవారం | 

ఊటీ నెళ్ళినిని, మళ్ళీ యీోవేళే తిరిగిబయణిుచే రాను. 

1 ఆగస్టు, శనివారం : 

గ | బష్ట్ప బుక్కుమోద నివేదికను పంపితిని, 

2. ఆగస్టు, ఆదివారం : 

a చే “మడాసు విశ్వవిద్యాలయ రిజస్ట్రార్ కు మైపుడు లేఖ; 
గోవిందరాజు అయ్యారుకు ఉత్తరం, 
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వి ఆగస్టు, సోమవారం : 

రిజన్రా /రుకు ఉత్తరం. బి. హనుమంతరావు, స్టోన్, 

మిడిల్ మాస్పులకు లేఖలు. 

16 ఆగస్టు, ఆదివారం 

మహారాజూను, ఇన స్పెక్ట్రరు చూడ వెళ్ళారు. 

1 సెప్తెంబరు, మంగళవారం : 

పాలఫొలునుంచి నారింజపళు పంపమని ఉ వరం (వాస్తిని, 
౧౧ ౧ అజాన్ అజా 

వమావిండిపళ్ళ యెగుముతులు. నర్ సారాలు సూవుకు అ టు “ట 
ఉ తరం, 

టి 

6 "సెస్టెంబరు, ఆదివారం : 

ఉక్కు-దూలములు 4౫x18; 100667" 

4x14; 8x6" 
దాస్క్సు ఉత్తరం వే సిని, 

/ సెస్తెాంబను, సోమవారం : 

తెలుగు పేపర్ల కరెక్షన్. 

18 నవంబరు, బుధవారం ; 

కరివేపాకు మొక్కలు ఛాగవతులవహారి యింట. వాదం 

'మొక్క-లు గున్నేశ్వర రావుగారి యింట, కొబ్బరి మొక్కలు, 

తోటకు నెల్లితిని. చక్కగా దున్నలేవ. అప్పయ్య 
పంతులుతోటనుంచి అరటి మొక్క_లు తెచ్చి వేయి స్తిని. 

కోటకు వెళ్ళాను. ఎండవేడి మిక్క-టముగావున్న ది. నాశరీరము 

ఎండకు వొరికివోయినది. మిరపకాయలు కొనడానకు బజారుకు 

సోతిని. 
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20 నవంబ, శుకవారం : 

సాయంకాలము “బంపశేచకు 99.6 

తరు వాత 99.4 

మునసబును చూ స్తిసి, మూర్తి పంతులు శో (పసం 

గించితిని, 

91 నవంబరు, శనివారం : 

ఉదయం గం 98.4 

పదిగంటలకు 98.5 లేదా అంతకంటు 

కొద్దిగా హెచ్చు. 

న్మిదపోయిన తరువాత 

మధ్యాహ్నము ౨ గంటలకు 99.2 

మూడూ నలై నిమిపాలకు 99.2 

ఆగరా ఇరనె పమిఘోలకు 99.6 

చోటపాలం బంకీలో నెళ్లి విని, 

భోజనంచేశాక పదిగంటలకు 93.6 

వోకు నెళ్ళడిని, 

రాతి కడుపులో తిప్ప మారంభ మయినది. 

ఐఏ నవంబసు, అదివారం : 

పొద్దున్నే అయిదూ ముప అయిదు నిము 

హపములకు 98.4 

హదకో అతో బన్నాండు గంటలమధ్య 98 

రాస్ 'యుకుగంటలకు 99 

ఇయిలు సేషనకు వెళ్ళితిని. 
6 

31 
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తొమ్మిది గంటలకు 99 

ర్మాకి బూగుగా నే న్మిదప్య్టినది, 

లల నవంబరు, సోమవారం : 

ఉదయం ఆకు గంటలకు 98 

తొమ్మివీ ముప్ఫై అయిదు నిముపషములకు 98.6 

పదకొండు గంటలకు 98,4 

న్మిదవోయి లేచిన తదుపరి మూడుగంటలకు 98.8 

వడుగంటలకు 98,4 

రమాంమో పదిగంటలకు 98.8 

పొద్దున్నే కొద్దిగా చలివచ్చిను అనిపించినది. మధ్యా 
హ్నము మూకుగంటలకు పెన్ష పూలనోటకు నెళ్ళిడిని పరుపు 
మింద గుగ్గులు తీసివేసి న్మివవోణిని; "కాలికి సాకింగ్స్శోనే | 

ce ౬ 

౨4. నవంబ. మంగ ఫమోరల 

ఉదయం అయిదూ నలభై నిమిహూలకు 98 4 

ఎనిమిదిన్న రకు 98 8 

ఇంచుమించు పన్నెండు గంటలకు 99.4 

భోజ వమ మాక పన్నెంకున్న రకు 100 

ఒంటిగంటన్న ౨కు 100 

వ్మిదపోయి లెచాక మూడు నలభి ఆయిద 

నిమిపాలకు 99 6 

అయిదుం పావుకు 99.7 

ఆరూ నలబై అయిదు నిమిసూలకు 

విస్తళ్ళు కుళ్టుతుండగా 99. 4 

పదిగంటలకు 99,2 
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స. 954 24 TUESDAY [3485-37] ఏ 10 390౯౪ (అలయ) తా? న అము 

e320 (79 వాలు nf sera a AAmn tas 
నాగా 44 4G శ ఎ లగ టన Fea DD fe 

తు స. 
స. య res క per shone re be PU AA rs 

SAS 49] వ Or AY niet MS TOR [77 

ఉర 97 4 Dg కంటు ITE 

ఉదయం ఎనిమిదిన్న రకు (శీ రామానుజాచారి గారి 

యింటికి నెళ్ళి అక్కడనుంచి రోటకుబయలు బేఎతిని వీనులలో 

కోంత సేవు తెచ్చాడివిని. వలా ముక నుపుతో తిప్పడ మారం 

భించింది. భగభగ మంట. ద్ద 

ప ఇ కు పుర సుధ వొంటిగంటన్న రకు పకుకొన్న జ్వరం 

వ్మ శాంతి తీసుకోకుండా పాన్షున్నే చాం(దాయణం చేయడం 

వం వచ్చి ప్రుంటుంచే మో మరి? 
aa) 

పులుసుతగిలి తే భవముక్ లో ఒకమోా నస జె ) సెన్సేసన్, 
0) జాలి లి 

మొన్న దూమెఈగుగాొ పులుసు క లుఫుకొని అన్నం 

తిన్నాను. ఈవేళ పులుసులో ఆనపముక్క-లు తిన్నాను, 

ఉదయం అరిటికాయ సపోగుకూర. గాని పసుపు ఆంటీ 

ఆఅంటడం. 

9 MONDAY [313-52] Kivg Edward VII, born 1841 

Akh “6 Er జా wos wu 

రుస లద డల 
wr YD as DN te £05 జ? 

107 ల R181] € 112 370) Pu (Greenwich) రో 
టిం 

Cow Gras TUE na 
my CN VE GU HG. 
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పొద్దున్న యిల్లు కదలకుండా వున్నట్ల మిలే, శుంప 

శచరు తగ్గివుండే దనుకుంటాను, 

ఇవాళవరకూ చేను ఉదయం బయట శెక్క_డికీ నెళ్ళం దే. 

మాకు జ్వరం సాధారణంగా రాదనీ, వస్తే ఆకాలం 

వుండదని డాక్టరు (బౌానింగ్ నాక చెప్పాకు, వొంటికి యే 

మాతం ఎండ తగలకుండా కాపాడుకోేవు?”) నలహో.బుచ్చూడు. 

బహు వా ఊటీలో న్రండడంన నేమో, నా నరీరాది 

"కేమా[త్రం యమయొండం శు మెక ౦డావు-ది. నరాళానుఅది సరన 

పరిచిందా యేమిటి చెన్నా! 

25 నవంబరు, బుధవారం : 

ఉదయం ఏడుగంట లకు నిదనుంచి జేచానా శుంపరేచకు 

97,8; తొమిది నలభి సమునూటరు.. 974.8; ధర్నామింటకు 

వాలాసేఫనొటోనుాఏవి మూసు రలు. చాన “ న్ సంగూలు ” 

97.9; 98; 98.4, 93 6. బంఎశేచరు యిస్వుకిష్టుడే పాచ్సు 

తున్నదా? లేక శురంగోని వొక్కొ_క్క-భాగపు వేడీ నెమ్నది 

నెమ దిగా యెక్కు-తున్న దండదామా ? 

భోజనంచేశాక ఒంగిగంటా పడినిముపొలకు మూసు 

కుం ఉఫ్లో గత 99. బడలిక తీర్చుకో వాలనిపిస్తన్న డీవేళ, 
న్మిదవోశే చాగుండును, 

వుధ్యాహ్నం మూడుగంటలకు నిద లే వాక ఊస్తం 99; 

రాక తొమ్మిది గంటలకు 992: 
(౮ 
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26 నవంబరు, లక్షి ఎః 

ఉదయం ఆయిదు గంటలకు 98.6; వన్వ్పె౧డు గంటలకు 

93.6; కొన్నిగా కడుపలో చుకుక్క- చురుక్కుమనే నొవ్పి. 

ఉదయం దీర కాయ. నాందబ్బ కాయా, సిన్న రా వెలక్కాయ 

పచ్చడి. సిన్న మెంటెకూర, 

మూడు గంటలకు 100.4. రాల 101; రాం కడుఫు 

నొవ్పీ విపీతిముగా ఆరంఛమ మిం”. పెస్పం మెంటు అపీ పుచ్చు 

కున్నాను, నొప్పి తగ్గిందికాదు. కడుపులో ఆసిడ్ చేరింది. 
ఇవా అక రోడ తెన్షలేదు నొప్పి. కొంచెం నల్ల మందు వేసు 

కున్నాను, అరగంటకల్లా నొస్పి తగ్గింది. 

27 నవంబరు, శుక వారం : 

ఉదయం నాలుగు గంటలకు 101, అబును గంటలకు 

ఆముదంతా౫ ను. ఎని మిదిగంటఒకు 99.6; వడుగంటలకు 99.5. 

25 నవంబరు శనివారం : 

ఉదయం ఆరుంవావుకి 98. ఎ మి3కి 93; వొంటిగంటకు 

99.8; మూనతూ నలె సిముపాలకు 98; ఎనిమిదిగంటలకు 99, 

రాలి సనన ర Noss నిదడపోయోను, ఇత వామరూము 

నాలుగింటికి లేచాను. 

శుంపశేచము కొంచెం తగ్గు మె హం పడని కారణం, 

ఆముదం (ప్రభావమే అయి వుంటుందా | 
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29 నవంబకు, ఆవెవారం : 

శతేలారగట్ల నాలుగుగంటలకు 08; ఆుగంటలు 98; 

అవర వపొన్రకి.. 9615: “జరటగంటా పధ్నాలుగు సిముపూలకు 

స్మ్ద లేచాక 93.5. 

లి0 నవంబరు, సోమవారం : 

ఉదయం అబుదున్నరకు 97.9 

త మ్మిగంపాన్రకి 98.8 

వొంటిషంటా పదినిముపాలకు 99.1 

ఆకున్ననుకు (1; 

ఒంటిగంటకు నిదపోతున్న పుడు స్తానలుకేోటు తొడు 

క్కు-న్నా నేమో చెమటపక్టింది. కులాసాగా లే నట్టనిపించింది. 

మజ్టిగ తాగాను, 

రాతి ఎనిమిది గంటలకు పకువుమోద వాలాను, 

త మిది గంటల తరవాత 1 న (దప్తింది. 

పట్టించే కాని కోడికునుకు, మాటి మాటికీ మెలకువ 
వచ్చేది. 

1 డిసె బక్క, మంగళవారం : 

ఉదయం ఆకుగంటలకు లేచాను. ఆమంపావుకి 93.2; 

తొమ్మివెగంటలకు 98 ల; పదకొండున్నరకు 99; రెండుగంటలకు 

99.4. 

పదకొండున్న రకు ee అన్నం తిన్నాను. రెండు 

గంటలకు & ని(ద లేచాను. 
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పొద్దున్న అటూ యిటూ తికగుగాడాను; ఏదో లోకాఖి 

రామాయణం చెప్పుకున్నాం. వాలా హోయిగా వున్న ట్లని 

వంచింది. 

రాతి వాన కుదిపింది 

ఏ డిసెంబరు, బుధవారం : 

ఆముగంటలకు 97.6; ఎనిమిదిం పావుకి 98, మూడు 

గంటలకు 100; ఇవాళ అన్నీ పనులే. మూడుగంటలకు కాఫీ, 
జావా తోగాను. 

ఇవాళ మబ్బులూూ, గాలీ. 

లీ డెసెంబగు, లై సారల, 

అ బుదుంవావుకి 93 9; ఆగునలభి అయివు పిమిహాలకు 

93.4; మళ్ళీ యివాళ చేతినిండా పనే. వుహారాణితో కలసి 

త ర ప న్నాంజుడా కా ఆ కాగతమూ, యీ కాగితమూ 

మూసా కూచున్నాను. వంకే భాగున్నఫపుంది బహుశా 
తి oN ey 

జానలో కొంచెం కాఫీ కలిపి ఫ్రచ్చుకోనడింవల్ల కాబోలను! 

మధ్యాహ్నం భోజనం చేశాక వ్మిళాంతి. కాన నిద పట్టింది 

కాదు. మభ్య ప్నారి మూడుగంటలకు అ తోటకు 

వెళ్ళాను, వాలాదూరం నడివాను. ఇదివరకు యెంతబలంగా 

వుండజేవాష్హో అంత సత్తువగానూ మువాళ వున్నా ననిపించింది, 

నా జబ్బుకు యేమిటి చికిత్స? (1) హాయిగా వి శాంతీ కంటి 
అ ర్స్ నిండా నిదా (2) విన్నత్తుహూడానా + (3) కాసి + 
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4 డిసెంబరు, శుకోనారం: 

ఉదయం అ బలుదూ నల్బభె అయిదు నిముహాలకు 99.4; 

ఎడిముదెంవాొన్రుక-రిరెర్కి . "సాయం కాలం అ యిదుగంటలకు 956.9; 

ఆరున్న మకు బాగా బడలిక తీరాక 98.4. 

5 డిసంబర్క్ము శనివారం : 

పొద్దున్న ఆకుగంటఎకు 98. 

6 డిసెంబ్కు ఆదివారం ; 

పొద్దున్నే ఆముదం తాగాను. ఎనిమిదిగంటలకు 99.6; 

తరవాత 100 4; 101.4; కడుపునొప్పి. మళ్ళీ నల్లమందు వేసు 

కున్నాను. "వేసుకున్నా క న్ "ప్పి త్యెందె: 

తంలో వుళూర రే 

ఉదయం  యేశుగంటలకు 98.9; త మ్మిదికి క్... 

పడుకొని లేచాక నాగు గంటలకు 97.8; రాని త మ్మిదికి 

ర. 5కు మించి, 

ఇవాళ ల్లా బిలో నారుల్, బహుశా ఆముదం తాగి 

నందునల సే కాబోలును. అలా అయి శే, యిన్ని ఫోజుల 

శుంపెరీచకు యిలా వు డడానపు కారణం మంబదక మే అని 

చేను నిర్ధారణ చేనుకోవచ్చునా? వొగక్సు తేగ్దినడి. కాని 
నొప్పివూ(తెము వున్నది. 

రి డిసెంబరు, మంగళవారం : 

ఉదయం ఆముగంటలకు 97.4; పదిన్నరకు 938; .రెంతా 

నలభిఅయిదు నిమువాలకు 96.5. 
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అబ్బ, మరి నండేహం లేను. ఈ “లో అుంపశేచముి కు 

హేతువు ఆముదపు (పభావమే. 

9 డిగాంబికు బుధవారం ' 

స్నానంచేశాక నార్శ ్ కంశు మాద్చు, 

10 డిసెంబరు, లక్షి )నారం; 
ళీ 

తేసి వారగు నాలుగున్నరకు 98.6; _చరెండుగంటలకు 

98, 5 లేనా 6; rest తొమ్మిది”: ఠ్రుణరు 99; మధ్యాహ్నం Cre | S 
తవరం చేయిందుశొని స్నానంచేసిన తపువాత రెండుగంటలకు 

98.5 లేదా 6. నశే! 

ర ww సక వారం న 

ఉవయం తమ్మిదిగంటలకు 99% “నస్వానూన తరం పదిం 

పావ్రకి 99; భాగా స్మిదహోయి లేచాక మూకూ యిర 33 99.1 

లేవా 2; మెల్లీ మెల్లిగా కడుపునొప్పి ఆరంభం. 

12 శససెంబగు, సనివారం : 

పొన్తున్నే అమిమన్నరకు 97.8; మధ్యాహ్నం బాగా 

పంచేసి స్నానంచేసి వొక్క- చిన్నకునుకు తీశాక 98.6; 

14 డిసెంబరు, సోమవారం : 

ఉదయం నాలుగున్నరకు 99.1; ఇవాళ చక్క-గా పని 

చేశాను, 

15 డసంబము మాగళ వారం: 

'తెంవారురమూూము "రెంకజుగంట లకు 100.2; అయిదు 

మోాతాదుల నాల్టు తీసుక న్నాను, ఆన్న రకు 9%ర5¥ “పది 

గంటలకు 99.6; మూడుగంటలకు 99.5; అయిదున్నరకు ఏలి షీ; 

32 
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మూకుగంటలకు నిద లేచాను; m3 పన్నెండున్నరకు 97,8; 

కొద్దిగా కడుపునొప్పి. 

16 డిసెంబరు, బుధవారం : 

ఉదయం ఆకుంపావుకు 93 8; కడుపునొప్పి తగ్గలేమ; 

న్మిద లేచాక వొంటిగంట నల భె అయిదు నిముషాలకు 99.4 

17 డిసెంబు, లక]వారం : 

ఆమున్న రకు 97.8. 

18 డిసెంబకు, శుకవారం: 

ఉదయం ఆయునలభి అయుదు సిముపూలకు 989.5; 

ఆముదం తాగాను. ఒంశగంటన్నగకి 100; రోజల్లా 93.6 

19 &ిసెంబక్కు శవివారం | 

ఆరున్నరకు 97 8, కెండుగుటపు 93 6; లేకశేదూట 

పెొగు పచ్చడి తిన్నాను. ఇఏ సేనుతినడంనబన. కడుపులో 

యాసిడు యెక్పషంది. ఇక అం. 1దూట వే ఎకోటాడమ, 
రొన్టగాలి. మబ్బులు. వాన కరియ తేదు. 

20 డిెసెంబగు, ఆవెవారం : 

ఆకున్నరకు 99; పదగాండుంటరస 100; నిద పు 

కుండా చెడగొట్టడా ని] అవసరమ మునంత ₹ కడుపునొప్పి. 

21 డిెసెంబసు, సోమవారం : 

తెల్చవారరయ్లము 101; నాలయబగుగంటలకు 101; వకూ 

నలై అయిమ నిముషములకు 99,568; పవకొంకు గంటలకు 

కడుపునొక్చి. 
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జాలని పై మాయం మానదు. 

బి2 డెసె- బక్కుు మంగళవారం : 

ఆరూనలభె అయిదు నిముపాలకుు 97.4; పన్నెండూ 

నలభై అయిదు సిముపూలకు 98.4. 

ఉదర త మ్మిదెన్నరకు విజరీతమెొన ఆకలి వేసింది. 

28 డిసెంబరు, బుధవారం : 

సుగుణవిలాన నళవారు కోర కో: క, ఆరున్న రకు 

97.5; నాలుగుగంటలను $9; ఆరుగంటలకు 90. 4, 

వకీలుగారు నా (గంధ ములను తీసుకు నెళి రి. డ్డళ్ళు, 

గునపం, 

కొద్దిగా జ్యరంవచ్చిన్ళు ఫీలవుతున్నాను. 

2౨4 డిసెంబు, లక్షి వారం : 

డఆవనయం అయివున్న రకు 98; వంట ఆలస్యముగా అయి 

నది. పదూొండుగంటల నలి నిముషములకు భోజనం చేశాను, 

శుంప శేచరు 99. 

బీఫ్ డిసెంబరు, శుక్ర వారం : 

వడుగం-టలకు 97 8; తొమిదిగంటలకు 93; వొంటి 

గంటా నలి అయిదు వియుషముంకు 100; రెండుగంటలు 

100.5; రెండూ? నల -భెఅ యిదు నిముషములకు 100.3 లేదా శి? 
నాలుగు నలభై నిముషముఎఎకు 100.8; రాతి బునిమి ఏగ౧ టలకు 

101; భోడనానంతెరము త్ మ్మిది గంటలకు 100 2; తొ మిడి 

న్నరకు 99.6, 

ఉదయం పదకొంకుగంటలకు స్నానం చేశాను. కడుపు 

నొప్పి. 
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26 డిసెంబరు, శనివారం : 

తె వారగట్టు వొంటిగంటన్నరకు 968; వాలుగుంవావుకు 

98.5; జ్ ఇన్నరకు 9. రం జట ెంతుంపూవ్రుం 955 అదు 

న్నరకు 99, నాలుగున్నరకు 93.8. 

ఉభినారుకు నామ్ము బుచ్చి వే సితిని. 

2 Ms 

ఆమున్న రక SE న వు తలు 98, మూమూా 

నలఛై అయిను నిసుషము స 93.4; అమిదిగ టలకు 96 

మధ్యాహ్నం సిదలేవ"క ఎంతో సిన్పన్తు వుగా వుంది ! 

రర మటు మావు నాంం 

తుషార కాను 

ఆర్ష వ యసనమిూో, 

52 ఆఫిసు, ప. పద టక, 

షిమవల్సి క్కెణి, చెన్నపురి. 

ఆకుగంటలో 97.6; ఆనీ యీసనీ చేశాక పంన్నరకు 

93.4; రాతి ఏడున్నరకు 99.0; పొ మ్చైదిన్న రకు 99; 

29 డిసెంబుు, మంగళవారం : 

ఉదయం ఆగున్న రకు 97.6. 

ఏడుగంటలకు 958.4, 

ఏ0 డిసెంబరు, బుభవారం : 

ఆగున్నరవ 97.6; పదింపావుకు 97.58; చిన్న పూల 

నోటకు నళ్లాను, 

రాతి ఆరున్న రకు 98.0 
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లీ1 డిసొంబకు, అరం నోర 

ఆమంపావుకు 97.6; ర్మా2 ఒంటిగంటన్న రకు 98.6. 

1915 

1 ఖజన సరి శుక్రవారం క 

ఉదయం అబుదూ దుర నెక్ 92; ర్త. ఏ శుగంటలకు 
ము 

99.2. 

-వేడిసీరు మోాద-డుటవలన వేయి తె es Sal ep 

ఐవి జనవరి ససివాఎం; 

ఆహా నల భి అయిగు విముపోలను ౪7 6; ఆగన్వరకం 

101; గ్ ey స్తు 102; అరున్నరకు సాఫుంచ్చుకున్నాను. 

రెండున్న రక] 9 మళ్ళి న. 5 

ల జవవరి, ఆదివారం: 

ఉదయం యే గంటలకు 93; పదవొంకుకు 98; చెండు 

న్నరకు 99, 

ప బ్లో వనఅల ను కాక చుహైళ రుుమాయిం 

చింది, సోలో యీదో కి తిప్పుడు, 

ణా వైద్యుని సలహాకై త్రం న 

1. వృ గ కళాశొల-ళో కొన్ని నం నత్పరాలకాలం 'లెక్చ 

రకు పదని; ఏవి నగ రత. యముహాతారులకు 

సై) వేటు es 

* ఇది నెన్న పట్టం పంపిన తేదీ 9 ఏ్మప్రియలు 1915, 
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వయస్సు : వఖె నాలుగేళ్ళు. 

తున ముప్రైమూడో వట 768 పొనులు, నాల్వుగను 

నెలల (కతెం తూచుక మూసుకుం కు రి! పొను 

లున్నాను. ఈమధ్యనే మళ్ళీ తూచుక నేసరికి 
84 పౌనుఖబున్న క్టు క చిపిత్ళాంది కాలు “ఊహను 

ఆ్సరులో లేచెమోనని నా ఆనువూనం, 

2, కీనో సపరిస్థిగ్లల (వభావానికి నా శరీరం అతివేగంగా 

(పతిచలీస్తూ పురుకరవి సాధార తలా. ఏర నలిని సైతం సను 

భరించలేను. గాలి వంటి ఆ'కకండా గొడగును అంప 

కుంటూ వుంటాను. నడుస్తున్నస్వడూ బండిలో నెళుతున్న 
ప్పుశూ యిది నాకు చూమూలు. శ్రీశోస్షపరిస్థిగుల. కను 
గుణంగా, వొక శాలువ, శేకపోతే వొక శాలునమోద 

యింకొకొటీ, తలపాగా, కోటూ, కోటుమోదవకోటూ, కాకంశు 

ఉన్ని దుస్తులు ధరించడం నాకు పరిపాటి. ఇక 4కొండలమోద 

వున్న ప్వుడుకూడా యివే దుస్తులు జుళ్చామోాద జుబ్బా; కోటు 

మోద కోటు, రొండు మోద  వాతొవగరళజుత చక్కగానే 

పుం ంది, సఫరీరానికి మంచిడికూడాను, అయినస్పికి, నా శరీ 

రారోగ్వం నాలుగైదు నంవత్సరాలనుంచీ అలాగే వుంది. 

కొండలమిద వన్న ప్పికీ అంతా యధా పరిస్థితే, _నిరంతిరం 
ఆలోచిస్తూ నేధస్సుకు (నవకల్పృంచడం బహుశా దీనికి కారణం 

కావచ్చును. కొండలమిోద వున్నప్పుడు బాగా అకలి వేస్తున్న 

+ రాజకుటు-వీకులతో అప్పారావ్రుగా౫ వేసవిలో నీలగిరిశో వుంటూ 

వుండేవారు, కొండుభ పీ యము ముదలైన రచనలు ఆయన యిక్కడ 
వున్నప్పుడే రాశారు, 
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ప్పటికీ, కాస్త ఊపిరి నలివినప్పటికీ, కొంత (వశాంతత చిక్కి 
నప్పటికీ, యో మధ్య బాగా అదీ లేదు. 

లె. మధ్యాహ్నం భోజనమయాక ఫొంతపేఫు వి శాంతి 

తీసుకొనేవాత్లి. ముంచ-మిీద వాలి రెండు మూకు గంటల 

పాటు సేవతీ ఎక్” నెవాణ్ణి. ర్తిగాగ కొన్నేళ్ళు జరిగాయి. ఇలా 

కాక యింకొక లాగ వేసినా వొళ్ళు కుతేకుతె మనేది. సాయం 

కొలం మూతూ నాలుగుగంటలమభ్న్గ! ఆమానంగా నాడే, 

వొంట్లో నిసా)ణ. నాలుగు గంటల క్కానీ్ యింత రోకు, 

కాస్త కాఫీ స్ప్రచ్చుకుంటినా బడ లక తగ్గది; (పాణం లే ఏనచ్చి 

నట్టనిపెంచే3. ఓపక కలిగేవె._ సాయం కాలంపూట నకవగలిగే 

వాణి. ఏ సనైనా చేయవే వాతి, చకచకా అంగు వేస్తూ 

తక సారో, రము, కాఫి ర్రీ సకొనడం వ) 'లోఎటల యోూుెడ్ 

స్తూ, ఒవ్క క్క, పుడు నిదరాక బభాధపకుతూ  శరానడంనల్భ, 

యిక లాభంలేదని వాటినీ వొది) పెఫేశాను. అవికూడా అరి 

గి చుకోలేక వోతేయీం చేయడం మా! ఫొంచెం ఎప్తికర మైన 
ఆహారం వ౦ంవాలసి యిప్పటికీ REO వ్రాంటూ నేపుంది, 

కాం. అది కడుపులోచేరి “యాపిడ్” కలిగి స్టేమాతం బాధ 

కలుగుగుంది. Cs కాహాోరం తీసుకున్న నెంటనే ఎంతో 

హాయిగా వుంబుంది, ముంచి టిఫిను కా వాలని వస్తుంది నాకు, 

ఓ. కొన్నేళ్ళ కతంమాట : అందరి!:వ త కాక నా శరీరం 

చాలా ఉస్షంగా నున్నిట్ల పించేది. తుచు ఏదో బాధగానే 

వుండేది, కడుపు భగభగ మండుతూ వుండేది; రా భోజనం 

చేశాక స్థిమిత పడేవాణ్లి. 
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5. రాపూట భోజనర అానివతరదు. కా నె స్నళ్ళపాటు 

కోంచెం "కా రెటు, క్ర చైను ఫుచ్చుగున్నానా లేదా అన్నంత 

నర గా శీసుషనేవాగ్లై. నా స నంలో (పథాన ఆహారం 

పాలూ, అన్నం, కానంత చకె కడుపులో యాసిడుచేరి 

ఉధృత మై రపుకు, కును _—— నాకూ, నిదకూ సగ 

మెరిక. మా మాటికి మూ టె ష్ స్తూవుండేది. రంగు వినగ్గం. 

కార్య. త౩తెర వాని was ఫూ ర్గెశా విడిచి పె శ్రును, 

కొన్నాళ్ళకు ఆట లము ఎరత కొరకర తీసుకున్నా చి కాకు 

పాచ్చేది. ఉజఒనవము ౮నికి బదులు మేధస్సు (సక్ సుత మ 

మూడేళ్ళ క్రితం, నా _కకు అలన నచింది. వాలు "తాగ వద్ద 

వష స కన్నను. కల గ్ హాస తో 
కలింన మిశ్చ పర్కుస్తుచ్చుకోొవడంవ్ము అల్బను పోయింది. మళ్ళీ 

అది రాలేవు, 

6. విచితమేముంశు, క డలమోదికి_ నెళ్ళినపుడల్లా 
స JN DNs న ఆ -ం OS , 

నాకు ఆకల 23° 1 నే వస్తుం wr వ నే న. నాయం రా ఎవం 

“కాఫ్ తా గవానో ౨ మిన బృటివ మళ్ళి నా నాలుకకు .అల్పకు 

రా లేను. 

మామూలుగా చెసుకునే దుస్తులతో నే న్మిదపోవడం 

నా అలవాటు. కాని సాధారణంగా నామోము వెచ్చగా 

నుంింది. అందువల్ల మాటిమా”కీ విసుకుకుంటూ వుంటాను. 
కొన్నాళ్ళకి మోము భగభగమనడం పోయింది. అది భగభగ 

మన్న పడా బహుశొౌె ఇంపరచకు ప. . 

వుండేనె కాబోలును, 
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8, ఇరనైె మూడేళ్ళ, కితం, అటుబమ్మట షాలా ఏళ్ళ 

వరకూ, నా నరాలూ, ేగులూ నలుప్పులె తేవి. ఉన్న బాధంతా 
ముఖ్యంగా వాటివల్ల నే. ఇన్షు అవి (పకోవించేవి. వి శేచనం 

వొకొ-క్క-సపుడు కొంచెం సీళ్ళనీళ్ళగానూ, తరుచు గట్టిగానూ 

రోజూ గాలుగయిదుసాస్లు అవుతూవుంజేది. తీసుకున్న 
ఆహారం అరిది కాదు. 

9. 1891 వ సంవత్సరంలో వొకనాటి ఉదయం పది 

గంటలకు వొక కొండను అధిరోహించ ఆరంభించాను. నీతా 
"కోలం. ఎండకాస్తున్నది. తలమిోద ఎండ పకుతూనే వుంది. 

తలపాగాలేదు. గొడుగూలేదు. కొండమోదవున్న భవంతికి 

త్వర త్వరగా చేరాలనే (సయత్త నస అస దారిని గబగట 

నాలుగడుఇలు వేళాను. కొండ శిఖరయమోదవ  నాలగడు 

గులు వేసేసరికి ఆయాసం లావయింది, మూర్భ వచ్చినట్ల 

యింది, కొన్ని సెకండులపాటు స్స ుహకూడా తప్పింది, నాటి 

సాయంకాల నుంచీ తలతిప్పడ మారంభఖించింది. 

10. అదే పనిగా వదో ఒక ఆలోచనా పూర్వకమైన 

పనిచెయడంవట్ఞ, మేధస్సుకు [శమ కలిగించడంవలన నా న రాలు 

పట్లు తప్పాయి. నరాల బలహీనత పాచ్చింది. దాంపత్న 

సుఖం అనుభవించిన తరువాత మేధస్సు ఉచేకం కావొచ్చేది. 
నిదస్క్తుది "కాదు. బక్కొ-క్కై- పుడు భుజాలగూళ్లు నలుపు 

అ లేవి, సాకు న్మిద లేమి అనేజబ్బు ఎలాగూవుంది; అయినా 

కాఫీ తీసుకోవడం మానేనుకాను. నేను "కా లేజీభలో లెక్చరరుగా 

వుండేవాశై. అడే పనిగా (గ్రంథాలను పరిశీలించడం అల నాశై 

పోయింది. కొంతకాలానికి పరిశీలన మాటశీమి, వుల్సినేపుస్త 
33 
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కంలోని అక్షరాలను శదివిలే చాలును, తల భారమయేది. 

"మేధస్సుకు (శ్రమ కలిగేది, రెండడుగులు అలా నడిచి నెళ్ళడ 

మంకు (పాణాంతేకం, 

lle wes తక నాము మరజర తప్పదనుకున్నాను. 

కాని * న్వర్లస్తుత న మహాోరాజావారు నన్ను చెన్న వట్లం 

తీసుకు వెళ్ళి డాక్టర్ (బౌనింగ్ కు పంాకంనోూోరు;ః రైల్ముపయాణం 

భారమైనా నేను మదరాసు వెళ్లెను. 4 డాక్టరు (బౌనింగు 

నన్ను పరీక్షించాడు. నా శరీరంలోని నరాల ని ర్మాణపద్దతి 

పూర్తిగా చెడిపోయిందబి చెప్పాడు. కాని నేను చాలాకాలం 

బతుకుతానసి అన్నాడు, భోజనంతోపాటు (సకిసారీ యిని 

పుచ్చుకోవాలని ఆదేశించాడు: అరోమెటిక్ కన్ ఫెక్షన్ 

అయిదు (గయినులు; బిన్నల వ (గయినులు; పెప్పిను 

అయిదు (గయినులు, 

నరాల నడ్తువకు తాను నాకు అప్పట్లో మందు యివ్య 
లేదు. అలా యిచ్చినట్టయితే (సయోజనం లేదన్నాడు, 

కారణం అప్పట్లో నా శేమ్మాతం చనుకుకలిగించే ఏమందు 
వాడినా, నా నరాలు వాటిని (గహిం చేస్థికిలో లేవట. ఏం 

తీసుకున్నా నరాలు చలించిపోతాయట. అందువలన సాత్విక 

మైన వొక టానిక్ను పుచ్చుకోమన్నాడు. ఇది రాశత్రిళ్ళు 

సేవించే పెషధం, ఇందువల్ల ర్యాతిళ్ళుజకళే ఏర్యస్టలనం 

౫ ఆనంద గజపతి, 

+ మదాస్ముపభుత్వ (పఖ్యాతి సము డాక్షరు |బౌనింగు అప్పారావు 

గారిని పరీక్షించి యిచ్చిన సలహా ఆయన కాపించిన యింటళ్ వూ 

విశేపూలు 1895, మార్చినెల ల. వ తేదీ డైరీలో కలదు. చూ, లిఓవ పేజీ, 
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కట్టడుతుంది. బెలొడోనా; పాయసిమస్; శేంఫర్ ; ఇవికాక 

కాడ్ లివరాయిల్ కొద్ది కొద్ది మోతాదులుగా యివ్యడ 

మారంధభించాడు. 

12. కొన్నాళ్ళకి కెంచెం నయమయింది, ఆవకోగ్యం 

ఛాగుపడింది. కాని అయిదు నెలలయాక (బోన్కె-టిస్ వ్యాధీ 

జ్యర మూ పృ్ఫుకున్నాయి. | 

అయితే నా అనాగోగ్యంనల్ల నాకొకటి కలసినచ్చింది; 

అదృష్టమే మగి. డాక్టర్ (బౌనింగ్ వూళ్ళో లేకపోవడంవల్ల 

డాక్టర్ నంజుండరావు మందు యిస్తూవుండేవాడు. అయనా, 

నేనూ న్నే హీతుంమ మాం. రాత్రుళ్ళు భాగా కాగినపాలూ, 

యింతే అన్న మూ ఓ నవుని ఆయన సలహో యిచ్చాడు. అప్ప 

రీకికి నా పయస్సు ముప్ఫెమూడు. బరువు డబైై ఎనిమిది 

పొనులు, జరం 'కాయడంవల్హ ఆకు పానులు తగి పోయినాను, 

13. పాలు తాగడం మెందుకు మూనేశానో కారణం 

మోకు ఇదినర క చెప్పాను. నాలుకకు అల్పకు నచ్చింది. ఇక 
పాలు తొగనక్షన్నారు. ననే నన్నాను. పాలు పుచ్చుకోవడం 

వల్ల పొద్దున్నే విశేచనం బాగా అమే, మలబ్బూకంగావుం కే 

కాసిన్ని పాలు ఎక్కు వ తీసుకుశేవాడిని. ఇపుడు పాలు వొంటికి 

పడవు. కడువుళో యాసిడు పుట్టుకొస్తుంది, 

14. 1894-95 మధ్యకాలంలో నాకు కలిగిన యితర 

శాధలు యిని : తేల వెనకభాగం సూదులతో గుచ్చిన, 

దబ్బళాలనో పొడిచినట్టు చుకుక్కుమనేవ. ఒక వడాదిపాబు 
బాధపడ్డాను, తరవాత తగ్గిపోయింది, 
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15. రోజూ మూడుపూటలా భోజనం చేసేవాడిని; 

నాయంకాలం నాలుగు గంటలకు టిఫిను తీసుకునేవాడిని. 

ఒక్క-క్టవుడు కొన్ని వారాలపాటు అన్నానికి బదులు ఐవొద్దున్నే 

పాలూ, కాఫీ తీసుకుశేవాడిని. ఇలాగ పాలూ, కాఫ్ తాగు 

తున్న పుడు ర "వేళల విశచనం కొంచెం గట్టగా 

అయీదఏ; నల్హగావుండేది. 

16. విపరీతమైన బడలిక, ఆయాసం నాకు భాల్యం 

నుంచీ వున్న దే. నా శరం తత్వమే అంత అ$:వీంచేది వాలా 

బక్క్మ-పల్సటి ముకు కాన చేను కాప్ం చేకృషి., మేథో 

నంబ-ధమైన కార్యాచరణా అత్నధికం. నేనింత కృషీ. 

ఎలా చెస్తున్నానా అని నా మ్మితులశే కాదు, నాశే ఆశ్చర్యం 

వేసేది. ఎప్పుడూ పక్క మిద అలా వాలి, పి శాంతి తీసుకోవా 

లనిపించేది. శారీరక కష్ట్రమం కే యిష్టముం డేది కాదు. ఇంత 

ఆయానంగావ్త్వన్నా యింత బ .హీనంగావున్నా వోనీ ఆలోచన 

లకు వి శాంకియిచ్చానా ! చేదు; మేధస్సును అచేపనిగా 

(శమ పెడుతూ వచ్చాను. నిన్న మొన్నటివరకు నేను కావించిన 

మూర్భ స్పని యివే. 

17. ఇప్పుడు నాకు కలిగిన రుగ్నత యివి: పూర్తిగా 
నరాల బలహీనత, జీర్ణ కోశం చెడిపోయింది. నరాలకు పాకు 

కలిగినా, నా ఆరోగ్యం చెడివోతున్న చె అనే వ్యాకులత వలనా 

శరీరం మార్పు చెందేది; మలబగ్గంపోయి ఏిశేచనమమయేది. ఇది 

యిదివరకటిమాట. ఇపుడు అదీలేదు. నరాలకు ఉబేకం 

కలిగినా మలబద్ధం మలబద్ధమే. దీనికితోడు జరం, 
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ఈ జ్వర లక్షణాలు బెర్నే యూ మాన్యుయలు "మొదటి 

వాల్య్యూములో "రెండువందల మూడవపేజీలో పేర్కొనబడిన 

జ్యర లక్ష కాలను పోలి వుంటవి. కడుపులో యాసిడు చేరిన్తు 

వుంయయింది. వారు "తాగినా, మజ్జిగ పుచ్చుకున్నా యిది ఎక 

వవుతుంది. కడుపు నొప్పి ఆంంభమవ్రుతుంది. జీస్తిం దుకుందుకు 

కొంచెం కష్టమెన ఆహారం, లేదా మలబన్షం కలిగించేమందులు 

వాడినా, కడుపునొవ్చి అధికమాతుంది. అయితే యిది అరుదు. 

ఎనిమా చేనుకుంశు తప్పక ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆముదం 

మొదలై నవి అనలే పడవు, మా డొక్షను యీ మిక్సు వాడ 

మని చెప్పాడు : మాగ్సల్స్ పాక చెన్ను; సోడిసల్సు వొక 

షె న్పు; re జై(కొబ్ పది (గాయినులు, 

ఈ మిక్స్చగు ఆర్ముడాములు తాగితే ఆచేకు సళ్ళవి శే 

చనా-ఎనవృుతాయి,. మొన్న -వేసనవి వరకు నేనెప్పుశూ పర్చెకిను 

తీసుకో లేదు. సాలుశతాని తే బాలుననిపించేది. 

బ్రప్పుడు ఎనిమిద్మి డాముల మిక్ప ఏరు నాతో ఫలితం 

కనిపించడం లేను. అందుకని మూడు (డాముల ఆముదం 

తాగను, కాని దీనితో నారి తలకిందు లైంది. గత్యంతరం లేక 

ఎనీమా చేసుకున్నాను. రెండుమూడు రోజులవరకు సవ్యంగానే 
వుంది, 

ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటున్న ఆహారం. 

(అ) ఉదయం ఆకుగంటలకు మెల్సిన్పుఫ్టుడ్ ఆరు 

చెమ్నాలు. నిండు "వెమ్చూలు కావు, (ఆ) పదకొండు గంటలకు 

అన్నం, చప్పిడి కూర; వాడే కూరగాయలు యివి; ఆనప 
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వాలాజువలనాకాటాలాలాాా లాలన - 

కాయ; పొటుకాయి; వంకాయలు, (ఇ) రాతి వడుగంటలకు 

మధ్యాహ్నంవ"ె మామూాలు భోజనం. 

నూకలు వేయించి జావ చేసుకుని యా మధ్య పుచ్చు 

కుచేవాడిని. కాని ఆయు కేద ఎలు వేయించిన నూకల 

జావ శులజ్లకం కలిని 'స్తుందని చెప్పుడంవ ల భమానివే ఛాను. ఇపుడు 

మళ్ళీ వు తభన్నాన్న నాకిప్పుడు జావలాంటి పదార్ధం సుల 

భంగా బీర్ల మయేది తీసుకోవాలని వుంది, బలం లయ 

జం పితుకు మొహం పెట్టాలి, నరాల బలహీనత వల్ల కొంత, 

మందుల విషంవల్ల వురికొంత నాకు ఊాప్పం వచ్చి వుండ 

వచ్చును, నెల [కితిం నా బుంపశచరు నూటమూడు డ్మిగీలు, 

మెలి నుప్పుశ్లూ, నూకలజూవా మూడు నాలుగు రోజులు 

ఫుచ్చుకున్నాను. అప్పటికి శుంపశేచకు నార్శలుకు వచ్చింది. 

మధ్యాహ్నం ఒక పూసే భోజనం సవారి, తరవాత 

రాతుళ్ళుకూడా గ పన త లను మధ్యాహ్నం భోజన 

మయాక శుంపశేచకు వచ్చింది. మల్లిన్చుస్తక్ష యూ నూకల 

జావా తీసుకోవడంనల్ల _ కెంపకేచరు తెగ్గినా, ఆ తగ్గడంతో 
పాటు నీరసకూడా పు గ్జైది. అన్నంతిం-టే నిసా)ణ వుం డేది 

కాదు. కొంచెం దారుథ్యంగా వున్నట్టనిపించేదె, నిన్న ర్మాతేల్లా 

నిదపట్ట లేదు. ఇప్పుడు ఉదయం ఏకశుగంటలయిండి. ుంప 

శేచకు నూరు డ్మిగీలు. ఇదంతా నేను చెప్పగా (వాయబడ్డ 
నివేదిక. 

1౬, జ్యరం కాస్తున్న పుడు కడుపులో మంటపుట్టిన్టుం 

టుంది, రు భుజాలు, (త్ఫే కొంగ? ఎడమభాగం నొప్పెడు 

తున్నాయి. నూరు డి గీల జ్వరం వచ్చినా, నొప్పి కలగన పుడు 
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కొంత వాసనివించదు. శుంపచేచరు, నారులుకు వచ్చిందా 

(పాణం తెరివిన బడిన్నుంటుంది. బాధ లేదు. పనేమో లేకుండా 
పూర్తిగా వ్మిశాంతి తీసుకుంటూ కూ-వోడం నావల్ల కాదు. 

అయితే ఎంత వ్షిశాంకిని భరించగలనో అంత  విశాంతీ 
చేను తీసుకుంటూనే వున్నాను. నాలాగ జా(గ్తగా ఆహారం 

తీనుకొ చే వాళ్ళుంటారని నసననుకోనుః జగరంగో నుంది, 

జ్వరంతో (పయాణం చేయడమం శు భయంగా నేనుంది. వేకపోశే 

మద్రాసు వచ్చి నెద్య సలహా తీసుకునేవాడినే, 

19. నాకు వస్తోన్న జ్వరం రెండు రకాలు; ఒకటి 

అపుడపుడు వస్తూ న్రంటుంది. కంఠంలో నోప్పి బయలుదేరి 

నపుడు, (బోన్కై-టిన్ వచ్చిన పుడు, ర కంలో విషసంబంధమైన 

పదార్థాలు చేరినపుడు యిది వస్తుంది. 

అప్పుడు నఏరనం 'పాచ్చుతుంది. చికాకు లావవుతుంది, 

అవయవాలు వక్కుబో తాయ కొంచెం చలి వేస్తుంది. ఇ్షస్సుడు 

వచ్చిన జరం మామూలుగా వచ్చే ఉోస్త్రం కాదు, సాధార 

ఇంగా నాకు ఆకలి బాగా నే వేస్తుంది. 

ఇపుడు వచ్చిన నా జరా (పథాన కారణం యిదను 

కుంటాను: జూలై మానం యిక నెళ్ళిపోతుందనగా ఆఖరి 

వారంలో నా కొకరోజున నూటవొకటి డిగీల ద్యరంవచ్చింది. 

జ్యరం రాడానికి ముందు ఆవేళ నేను చాలా (గ్రేముపడ్డాను, 

(శ్రమంతా ఏదో ఒకటి చదవడం, రాయడం; ఆలోచనలకు 

శ్రమ కలిగించడంవల్ల అుంపశేచకు హౌచ్చింది. కాని 
తగ్గింది; మళ్ళీ మూడురోజులూ ఈ మధ్య రెండుసార్లు కుంప 
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మా పు పను పమిట - er వ ర లల కనా ద నానన వా మతాలను నానా పాలా తాతనా. వరాలారలారాం డా తు అజా 

"రేచరు షాచ్చింది. మా డాక్టరు బహుశా యిది మ లేరియా 

అయివుంటుందనుకున్నాడు. నాకు చలిలేదు. ఆకలి భాగానే 

"వేస్తుంది. ఎందుకైనా మందిది ముండే జాగ త్త తీసుకుండా ముని 

మా డాక్ట రు రెండున్నర (గెయినులు కన ను వాడమన్నాడు, 

రోజుకు రెండుసాన్లు కినైను తీసుకున్నాను. ఒకరోజున 
మాశెవరికీ తెలియకుండా ఒక పొరపాటు జరిగిపోయింది. 

డిస్పెన్సరీలో మందు ఎవరిచ్చారోకాని కినైను మోతాదు 

రెండున్నర (గెయినులకు బదులు అయిదు (గాయినులకు 

ఒరిగింది. 

నను శెందు (గాయినుల కంనైన్ కు మించి ఎప్పుడూ 

తీసుకో లేదు. అందువల్ల యీ ఏకు (గయినుల మోఆతాదూ 
నాకు చాలా అవస్థ కలిగించి వుండాలి. దానితో నా కడుపూ, 

నరాలూ, పేగులూ చెడిపోయి వుంటాయి. 

అనుబంధం 

ls మలబద్ధం వచ్చినపుడు నూటవొకటీ, నూటశెండు 

డల ర వుంిున్నదని డాక్టర్. బెర్న్యయో చెబుతున్నా డు, 

కొంతమంది డాక్ట్రన్టు యింతక్ష౦ శు హాచ్చుజ రమే వస్తుందంబు 

న్నారు. ఈ జరం కాసినపుడు తలనొప్పి, నాలిక "పె ముళ్ళు 

పుడతాయి. నోరు పూస్తుంది. ఆకలి పుట్టదు. నాకు వచ్చిన 
జ్వరం యిలాంటి చే ననుకుంటాను. 

2, గత నాలుగయిదు మాసాలలో నాకు అయిదారు 

సారులు జ్వర మొచ్చింది. తిన్న ఆహారం అరగ లేదు. తీసుకున్న 
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ననాద ద ద ల దా నానా దాదా. 

ఆహారం మంచిదీ కాదు. అందువల్ల కడుపునొప్పి ఆరంభ 

మయింది. సశే; ఇక మలబద్దం, అటు తరవాత జ్వరం రానే 

వచ్చాయి. 

ఇప్పుడు నాకు జ్వరం వచ్చినా, నాలిక మామూలు 

గానే వుంది. ఇంతకు ముందెన్నడూ నాకు తల నొప్పిపెట్ట 

లేదు. ఎండలు ముదరడంవల్ల వ(వియలు ఎనిమిదో శ్రేవ 
నుంచి తలనొప్పి ఆరంభవుయింది. ఇప్పుడు ఆకలి మటుకు 

భూగానే వేస్తోంది. డఊోస్తంవల్ల ఆకలి తగ్గలేదు, జ్వరం నూట 

వొకటి డె(గీలకు న. అకలి చచ్చి 

పోతుంది. నాకు జ్వరం రావడానికి కారణాలు చెండు. 

౨. మొదటి కారణం: ననా వొంటిపూట 

తిండి. ఇంత అన్నం ఏినడమారంఫించాను. అపుడు కంప 

శేచరు తొంభె తొమ్మిది డ్మిగీలు. శల్ణుదుతో జతపరచిన పట్టిక 
Ces పదిహైనువరకూ చూడండి. గ. రా య 

ఆజా ఆను పన్నును పనసలు. అన అ అ షష - —_——ా లుం _ 

* ఫిబ్రవరి ప ప్త ర్త నన మం! కొని నీ), గిడుగు రామమూ న్ని 

పంతులుగారికి (వాసి; లేఖలో జత చేసిపంపిన ప్ట్టైళలో మార్చి నెల 1"వ కేదీ 

1915 న మహాకవి శరీర ఉస్ణ్లోగతీ: ఉదయం యేడు౫ంటలకు 98.4; తొమ్మిది 

నలభ్గ ఆయిదు నిముపములకు 9 '.క్వీ పదిన్నరకు 99.6 పదకొండున్న రకు 

100.8; మరోక పాన్రగంటరు 100.6; మధ్యాహ్నం వొంటిగంటూా నలగ 

అయిదు నిముహములకు 100.8; మూశణుగంటలకు 100.2; నాలుగు గంటలకు 

100.8; నాలుగున్నరకు 100.4; ఏడూ యాబెకి 100; తొమ్మిదింటికి 

99.8. 

మర్నాటి చెంపరేచరు : 

ఉదయం ఆరున్న రకు 98; ఎనిమిదిన్న రకు 98; తొమ్మిది గంటు 

లకు 93,4. 

34 
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న న. నా టా దా న న. టు. ద. జ లు డా కానా వాడు వ స. జాలా. 

కూడా తినిమాచ్దామనుకున్నాను. చంసశేచరు 99.6 డ్మిగీ 

అకు హెచ్చేది. ఫ్యిబనరి 19 వరకు ఇలాగనేవుంది. తరవాత 
రెండురోజు లూ శుంపరేచరు 99.8 డిగీలు. ఇరనె 

రెండో తేవీన నూరు డ్మగీలు. జావా అవీ తాగితే చంప 
శేచకు తగ్గవచ్చును. మెల్లిన్సుఫుడ్లూ, జావా తీసుకున్నాను. 
నీరనం అధికమయింది. అన్నం తింటే నిస్తా/ణగా వుండదు, 
బలంగానే వుంింది. oe అన్నమే కన్నాను, నిస్తా)ణ 

పోయి' ది. కాస్త జవసత్యాలు వచ్చాయి. కాని కడుపులో 
ఆసిడ్ చేంనట్లు అనిపించింది. చింతపండు వానన తగిలిందా 

యిది ఎక్కువవుతుంది. మజ్జిగ పడదు. 

4. ఇక రెండవ కారణం; ఎండపాడ కల్లును, ఎండలో 

నాలుగయిదు  నిముపాలయినా నించో వేను, wn 

కాసిందా ఆనాడు నేను వచెనా పనిచే సినా Se స్తుంది, 

ఆవేళ ఏమో చదవనూకూణము; "రాయా స కాటు. నాకు 

వి శాంతీ అవసరపకాతుంది, ఇప్పుడు సన లేవు. ప శాంతి 

తీసుకుంటున్నాను. 

గ. మధ్యాహ్నం న్నిదపోకపోయానా, _ కంప రేచరు 
విధిగా "పాచ్చిందన్న మాకు. 'పాచ్చడంలోనూ అలా యిలా 

కాదు; గా కొన్ని సంవత్స రాలనుంచీ వస్తూ పోతూ, 

హెాచ్చుతూూ, తెగ్గుతూవున్న యీ కంప "రేచనువల్డ నో 'ఫారక 

తత్యృమే అంత అనుకున్నాను, ఏమా తం G ౮దేకం కలగకుండా 

నరాలకు శ క్తి కలిగించాలి, 

6. నరాల బలహీనతతప్ప _మరొక వ్యా ఫేమి+ నాకు 

చేదు. మిగిలిన అవయవాలన్నీ బాగా నేవున్నాయి. నిన్న నాకల 
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జావ తాగాను. పొదున్న ఏడుగంటలకి మెలీనుఫుడ్లూ, 
© ~ GD 

పన్నెండుగంటలకి జావా పుచ్చుకున్నాను, రాతి ఏడుగంటలకి 

మెస్తి నుగ నా కాసిన్ని పాలూ తీసుకున్నాను. ఊానిశో 

ఎక్కిళ్ళు (పారంభమయాయి. 

4 ఎండవేడి యెక్కువపుతున్నకొద్దీ ంపశేచరు 
లానన్రుశొంది. కాని జ్వరానికి (వధానకారణం అజీర్ణం, మల 

బం, నాకు కా న మంచి ఆహారంకావాలి, తినగానే జీర్ణ 

మయితే మంచిది. అయితే మెొిన్స్పుడ్డూ, జావావ్యతం 
వొద్దు. అవి పుచ్చుకుంకే చెన్సలేనంత నిస్తా)ణగా వుంటోంది. 

నా జీర్ణకోశం వెడిపోయింది, 

4 ఇక్కడనుంచి యీ చివరినాలుగు పంక్తలూ ఆయన స్వదస్తూరితో 

(వాసీనవి, మిగిలిన భాగమంతా అయన చెప్పగా (వాసినది. మైపుడకాపీ, 



*త్తీ అప్పారావుగారి నిర్యాణం 

విజయనగర విద్యావేత్త 

లె0 నవంబకు, విజయనగరం : 

చాలా కాలంనుంచి వ్యాధిగస్తులై వున్న (న్స) గురజాడ 

నెంకట అప్పారావుగారు తమ వై నాలుగవయేట నేటి ఉదయం 
తమ స్వగృహంలో పరమపదించారు. పీకు విజయనగర కళా 

శాలలో విద్యనభ్యసించి పట్టభ (దు లయాకు. అబే కళాశాలలో 

పెక్కు సంవత్సరాలు (పా ఫెననుగా వుద్యోగం చేశారు. తరు 

వాత ఆనందగజపతి మహారాజూవారి ఆంతరంగిక కార్యదర్శి 

గనూ, వీవముట డవేజకు మహారాణి, రీవామహారా సల ఆంత 

రంగిక కార్యదర్శిగనూ పనిచేశారు. 

మదరాసు విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగుభాషకు పరీ 

మధి కారులుగ (శ్రీ అప్పారావుగారు కొంతకాలం నియ 

మితులు. మూడేళ్ళ కితం సనేటుకు సభ్యులుగ విల (పభుత్వం 

నియమించింది. వీరికి ఆంగ్యకవిత్య్వమం శే మిక్కుటమైన ఆన క్రి 

కలదు. (శ్రీ అప్పారావుగారు రచించిన ఆంగ్ల్గగీతాలు, "రీస్ 
అండ్ రయన్ి నంపాదకులు న్వర్తయ డం వ్ శంభుచం[ద 

ముఖర్టీ గారి (పశేంసల నందుకొొన్న వి, (న్స) అవ్వా రావుగారు 

తెలుగుభాషలో కన్యాళుల్క-మనే నాటకమును రచించారు. 

తాము ఆంతరంగిక కార్యదర్శులుగవున్న సమయంలో సంస్థాన 

పరిపాలనను దశ్రతతో నిర్వహీంచడానిక్షై తమ పలుకుబడి 
నంతటినీ వినియోగించారు. 

ను 

తనా ane rnd 

వ్ల ఇది మృదాసు మెయిలు దిన పతికలోో (ప్రకటిత మైనవా_గర్టః 
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దా లా చద దద. దద కదరా వ జనానా లాయ తానాకు దజానాాతాలానాా దల దమం నానా లతా. దద కానాల. న నా 

# 

UJ అవ్బారానుగారి మృళికి సం తాపసూచకంగా నేడు 

మహూారాజూవారి కళాశాల మూసివేయబడింది. 

Death of 6. *. Appa Row 
A Vizianagram Educationist 

Vizianagaram, Nov. 30.— Death took place 
here this morning of Mr. G. VY. Appa Row. 
aged 55, after a long illness Mr. Appa Row 
graduated from the Maharaja's College, in 
which he lateron served the best Y rt of hia 
ife ag Professor, Latterly he was ap~ 
pointod Private Secretary to the late 
Maharaja Anandaraja and served 10 this capa- 
city under the late Dowagor Maharani and 
Rewa Manarani. He was anexaminer in 
Telugu or the Madras University and a 
nanunated metruber of the Senate threa years 
ayo. He Lad a great liking for [081180 poetry 
and wiote some verses which were highly 
commended by Mr D V Sambhbu Chunder 
Mukhe1), late Editor of Reis and Rayyet He 
has written adrama in Telugucalled Kanya- 
sukam ౧౪ PrivateSecretary his influence 
was exerted inthe better administration of 
the estates. The Maharaja's College was 
closed to day in honour of his death.—{A.P 1) 

చివరి చిరునవు XK 

నవంబరు నెలలో ఇరనైతొ మ్మిది ర్యాతుళ్ళు గడిచి 

పోయాయి. “కెల్ల వారింది. మహాకవి జీవితంలో అడే తుడి 

ఉదయమని ఎవరూ కలలోకూడా అనుకో లేదు. 

“మేడమోదగదిలో వుంచ. మోద వుహాకవీ మామూలు 

గానే దుస్తులన్నీ ధరించి. పకుకున్నారు. మంచం పక్క 

కొడుకూ ఎదుట డాక్టరు మంగయ్యనాయుడుగారూ దిగు 



గురజూడ రచనలు లొ/0' 
* 

దా నానా ద క నా నాక. నా 

లుగా నించున్నాకు. మహాకవి తల్శీ, పిల్లలూ బంధువులూ 

ఆందోళనతో అటూ, ఇటూ తికుగుతున్నా రు. 

బయటకిటికీలోంచి ఎండపొడ గదిలోపడుతున్న ది, చలి 

గాలి రొప్పుకొస్తున్న ది. రొజ్జగాలీ, ఎండపాడా, మహాకవికి 

పడవుకదా ! 

దగ్గర నిలబడిన వారిని మెల్లగా దరికిపిలిచి మహాకవి, 

తాము ధరించిన దుస్తులన్నీ తీస చేయమన్నారు. వొక్క స్టానలు 

లాల్సీని మాతం వుంచుకున్నారు. 

తన మంచం (పక్కనే దిగులుగా నీంచున్న కో డుకును 

చేకువకు రమ్మని వీలిచి కొంచెం కోకో నె నూ, దంపిన 

తాంబూలమూూ లెచ్చిపెళ్టు బాబూ !”, 

వీటిని తండి తీసుకుంశు ఏమనవునో అనే భీితో 

కొడుకు, డాక్టరు నాయుడుగారిని చూపులతో (ప్రశ్నించారు. 
డాక్టరుగారు వవ నస్ తల ఉవారు, కొడుకు తంటడికి 

వాటిని అందిచ్చారు. 

తాంబూలము చప్పరిస్తూ మహాకవి, డాక్ట్రరుగారి చేయి 

పట్టుకుని “వీటిని వేసుకో వచ్చునో, కూడదో, నేను బతికుంకే 

ఆహారశా న్మ్రం మీద వొక (గంథం రాస్తాను డాక్ష రుగారూ!” 

అంటూ చిరునవ్వు నవ్వారు. 

అబే మహాకవి చివరి చినుునవ్వు, అదే ఆయన తుది 
పలుకు. ఆప్పటికి గోడనన్న గడియారం ఎసిమిదిదాటి ఇర 

వయ్యా? మిపమువద్ద ఆగిపోయినది ! 
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అ పనిపై. ముదము 

* కీర్తిగషులై న గురజాత అప్పాఠావుగారు 

నటల క్ సామాన్య స్థితిగల కుటుంబ మున అసం 

చినవారు. విజయనగర నంస్తానమున వీరితం డి అమోనుగా 

నుండిరి. పీ పూర్వీకులు (గామకరణములుగా నుండినవాను, 

పీకు చదువుకొనునప్పుడును సుఖముగా గాలము గడివినవారు 
కారు, .....పండిత చందశేఖరశ్యాన్ర్రిగారి (పో త్పాహమున 
పిరికి నంస్క ్ రతేయునను నభిలావష మెండుగనుండెను.. ,..., ప్కు 

కళింగ దేశ చరితను (వాయు నుకేశమున తదనుకూలసామ, గి 
సమకూర్చిరనియు దానిని ఆధారం చేసిఫొనియే విజ్ఞాన చందికా 

మండలి వారికి (గంధమ్మువాసి యిచ్చుటకు నంగీకరించిరనియు 

వాశుకయున్నది. ఈపని జరిగియుండనందున వాగు సంతరకించిన 

సామ్మగిన ఆవెషయ మెరిగిన వారి యొక్క సమర్ధమ్మతు లెవ్య 

నై నను నుషయోగించుకొని (గంధమ్మువాసిన యెడల మిక్కిలి 

యుపయోగకరము శావమ్బను. ....... ఏకు మహోరాజులుం 

గారికి ఆంతరంగిక కార్యదర్శిగా నున్నప్పుజే ప్ది (పోద్బబముననే 

విజయనగరము మహారాజుగారి ఆంగ్గ్లక ళాశాలయు సంస్కృతీ 

కళాశాలయు రెంనును స్థిరపడిన వని తెలీయుచున్ననగి,..... 

రచకులుగా మ్మాతమే గాక అప్పారావుగారు అంధభాషా 

పశ మన విశ్వవిద్యాలయ నభ్యులుగను, పరీక్ష కులుగను 

(పశంననీయమగు పర్మిశ్రమచేసి రనుటలో తీప్పేమియు లేదు, 

నాజ్ఞ్మయ పక్షపాత _మింతేకలిగి గంజాము విశాఖపట్షణ 
nn రా వా ప ద ద దా మ దు అనన డానాానా శాన న నక దానా నాదా. 

పః ఇది వొకి తెలుగుష, త్రిక (వాసి సంపొదకీయం. ఆ పత్రిక పేరు 

“తెలియదు. సంపాదకీయములోని కొన్ని భాగములు యిక్క.డ పొంధు 

పరుస్తు న్నాను, 
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మండలములలో (పాముఖ్యతే వహించి శాంతు లై ఎదుటివార 

లను మర్యాదించుటలో నసామాన్వు లై దంభములేక పని 
చేయుచుండిన అప్పారావుారివంటి సుతుని గోల్పోయిన 

యాంధమాత మిక్కిలి దుఃఖంచుననుటకు సందేహము లేదు. 

ఆముకును, అప్పారావుగారి కుటుంబమునకును మా సానుభూతిని 

తెలియజేముచు వారి ఆత్మకు ఛాంతికలుగును గాక యని 

(రన 

అసత రాాలల్ సరితాపసట 

(నీ గురజాడ అప్పారావుగారి మృతివలన ఆంధ చేశానికి 
వాటిబ్లన తీరని నస్లానకి దురపిల్లుతూ నిన్న సాయంకాలం 

ఆండర్సన్ హాలులో తెలుసు రీసెర్చిసా పైట కు (క్వ్యాన సంతాప 

సభ జరిగింది. (శీ అప్పారావుగారి చిరకాల స్నేపాతులు, వారి 

ఖో వారు విజ యనగరంంోే శివపాయుణ్యం పొందిన దినములలో నేను 

మదరాసు విశ్వవిద్యాలయములో 'రీడరు'గా వుంటిని, అప్పుకు ఆండగ్పన్ 

హాలులో పెద్ద సానుభూతిసభ చేప్పి... అప్పారావుగారి “కన్యక? అనే 

ఖండ కావ్యం (వ ల్యేకంశా (పకటంచి పంచితిమి, మన అం|కులలో ఆనాడు 

చెస్త పురిలో వుండన చెద్దలంతా వచ్చిరి, పర్ హోోేరోల్లు సూవసష్టగారున్నుు 

(శిమాన్ ఎస, (శ్రీనివాసయ్యం గారున్ను సానుభూతి వచనములు (వాసీరి, 

“వాణుక్యుంి, యుగంధరుని బ్రా పకిము వేసిన మహానీ*బుడ”ని పబువురు (పళం 

సించిరి, అ మహనీయుని భరవసా ఆంములకు పోయినదని (నీ చెన్నా(ప*డ 

భానుమూ ర్థిగారు వాలా వగచి9. “మహాధనికుడు కాగలిగిన పరిస్థితులలో 

వుండిన్నీ సంస్థానమునకు బుణపడి గతించినవాడని” శ్రీమాన్ (శీనివా 

సయ్యం గారు తమకు విజయనగరం పెద్ద దావా నడిపించుటలోే గలిగిన ఆకు 

భవముతో అనిక” డాక్టరు శ్రీ బుర్రా శేషగిరిరావు ఎం. ఏ, పిహెచ్డి, 
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అభిమానులు అగు (శ్రీమాన్ గ్రీనివానయ్యంగారు సభకు 

అధ్యక్షత వహించారు. 

ఆనరబుల్ సర్ హోరాలు నూవరు 
ఆ ఈ హక్ 

గ్ అప్పారావుగారి మృతికి తమ (పగాఢ సంతాపాన్ని 

తెలియచేస్తూ ఆనరబుల్ స్లూవస్ట పంపిన నంచేశాన్ని (శీనివా 
నయ్యంగాకు_ సభవారికి చడివి విసిపించిరి. “శ్రీ అప్పారావు 
పంతులుగారి మరణమునక. సానుభూతి తెలుపడాసివై సథ 

జరుగుతున్నట్లు నాకిప్పుడే వర్తమానం వచ్చింది. చాలా 

జరూరుపనులు వుండడంవల్న నేనీ సభకు హోజరుకా లేకపోతు 
న్నందుకు నాకెంతో దొగులుగావ్రంది. అప్పా రానుపంతులువంటి 

మహాసండితుని కోల్చోయినందుకు దురవిల్లుతున్న తెలుగువారి 

సంతాపములో నాకూ భాగమున్నది.” 

ఈ దిగువ సంతాపలీర్మాన మును సఛభవాకను దూఃఖసూచ 

క్రముగ కొన్ని నిముషములు మమ పతక ఏక గీవముగ 

ఆమోదించారు : 

6 (తీ గురజాడ అప్పారావుగారి మరణంవలన తెలుగు 

సాహిత్యమునకు యంతో నష్టం జోల ౦ది. వారె కుటుంభానికి 

యో నభవారుు తవు సంతాపాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. న 

గారు ఆంధ్ర పత్రికలో ప్రకట ఓం చిన వ్యాసముకుండ మోది వాక్యములు ఉదా 

హృతేములు. 

సంతా పసభజరిగిన తేదీ రి, డిసెంబరు. మహాకవి సంస్మరణ సంచికను 

(పకటించుటకు పట సం వికి ప్పిచేయగా సభలో ఆయిదువందల 

రూపాయలు వెంటనే వనూలయినవి. 

35 
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(శ్రీ చెన్నాప్రగడ భానుమూర్తి 

తెలుగు (టాన్పలేటకు (శ్రీ) భానుమూర్తిగా రిలా ఉపన్య 

నంతాపశీర్మానాన్ని (పతిపాదిస్తూ ము 

సిందామ : 

“(నీ అప్పారానుగారి ఉపజ్ఞ మాత మే గొప్పదికాదు; 

ఆయన హృదయం నవనీతువంటిది. అనేక శాస్తాంలో నికట 

మైన సాంవత్యిమూ, అవార విజ్ఞాననంపల్తిగల మేధావులు, 

తమ న్నే హీతులను హృదయ మిచ్చి ( చేమించేవారు, సోదర 

(పజానీకంపట్ల ఆయనకు గల (పేమ యెన లేనిది. డాబూ, 

దర్పము? యెకో శానా యెరగనివ్య క్రి. మి్మితునై ననూ, శత్రువు 

లైననూ, వారి వారి సుగుణములను సరినమానము గాగు ర్తించి 

రీ) అప్పారావు పంతులుగారు వారిని మన్న నచేసేవారు. 

వారితో పరిదయమైలేవాలు; కలిగిన ఆకా స్స పరిచయమూ 
యితరుల [పేమను, గౌరవాన్నీ నడా పొందుతూ వుండేది. 
దీసికి, (న అ వ్పారావుపంతులుగారి సుగుణనుప త్తియే కారణం,” 

(బ్ అప్పా రావుగారి మృకగివలన, "దేశము ఒక ఉత్తమ 

సుతుని కోల్పోయినదనీ, తెలుగు వారొక అత్సీయుని వోగాట్టు 
కొసిరనీ చెబుతూ (శ్రీ భానుమూరర్తిగారు (గాంధిక, వ్యావ 
హారిక భాపావివాదములను (పస్తావిస్తూ యిలా అన్నారు: 

“వ్వ్నావహోరికభాపావాదానికి ఆయన నాయకులు, 

నేనూ నా మ్మితులమూ దీనికి వ్యతి శేకలము. వారికీ, మాకూ 
తీవ భేదాఖ్మిపాయాలుండేవి. రవీ డనాధ్టాగూరు యే 
భాషలో అయితే, "బెంగాలీ నావాళ్యొన్ని సృష్టించారో, అట్టి 
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భామ మన ెలుగు సాహిత్యానికెళో (పయోజన కారి. (పజ 
లను వి వ్యావంచులను చేయడా. కీ, చేశ అభివృవీ, జూతీ 

యాభ్యున్న తకీ యిట్టి భాషా సాహి త్యా'లెంతో అవసరం,” 

(శీ అప్పారావుగారు రచించిన ఖండకృణుల (పాశ న్య 

మును ఉపన్యానకులు వుస్తడిస్తూ, (పజలను విద్యాసంపన్నులను 

సే జాతీయాన్న త్యాన్ని నాధించే రచనా ఏిధానాస్ని రప్ం 

(దునినలె (శీ అవ్పారావుపంతులుగారు కొననాగించారని 
యిలా అధిభావించేకు : 

6 (శ్రీ అప్పారావుగారి కవితాశ & మహ తరమెనది, 
> జా —£ ల్ల 

ఏిశ్లేషించిచాసే దృ్య, ఆెర్కికశ క్రీ, తమ ఆశయీల కను 
గుణంగా రచించే నేస్చూ ఆయనకు కలను. తమ ఆదర్భా 

లేమో వాటిని సాధించడానికి రుమి చేయనలెనో తెలిసిన 
ఆత్మశ క్త, చెశన్యమూ గల రచయిత. 

@) హరిసర్యో త్రమరావు 

శ్రీ) అప్పారావుగారి మృణిపట్ల తమ గాఢనం తాపాన్ని 
తెలియచేస్తూ (గ్రీ) “ఆర్, వి. సుళ్బాశావుగాను పంసిన లేఖను 
(శ్రీ హరిసర్యో శ్తమరావుగారు సభలో చదివా స, 

అనంతరం, (శ్రీ) హఏనరాశ్వే శేమరావుగారు ఉవన్యసిస్తూ 

శ్రీ) అప్పా రావుగారు నాయక త్యంవహించిన వ్యావహా ఎక భాషో 

వాదమునకు తాము వ్యకిశేకలమే అయినా, (శ్రీ అప్పారావు 
గారిలో గల శెండు ఉత్క్బృస్టగుణములను ఆయన శత్రువులు 

* రెంటాల వెంకటసుబ్బారావు గారు వకీలు, 
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సెతము మెచ్చుకోక తప్పదన్నారు i “నగాప్ప గొప్ప పండితులకు 
శి 

సైతం, తేమ వాదమును నచ్చజెప్పి, తమకు సుముఖులుగ 

చేసుకుంటూ వారిని మాన్చేశ క్రి (శ్రీ అప్పారానుగారికి వుంది. 

తమ వాదానికి తామే ఆదర్శముగ నిలబడి కావ్యరచన సాగిం 

చడమనే ఉత్కృష్ట ఆశయాన్ని ఆయన సాధించారు. 

మరికొన్ని సంనత్సరాలు ఆయన జీవించి, తాము 

అవలంనించినరీతులలో రచనలను అధిక సంఖ్యాకంగా 

సృష్టించివుంశే, ఈనరికి ఆయన  "జెలుగుజేవానెకి రపిం[దు 

లయెవారు.” 

* ఆనరబుల్ |. నర 
ఆది 

“నీ అప్పారావ్రుపంతులుగారు మరిఫొన్నేళ్ళు సాహీత్వ 

రచనలోనే తమ జీవిత కాలమును గడిపివ్రన్న యితే, ఈపాటికి 
ఆం ధసాహిత్యం మహో సంపన్న వంతమై వుండేది, ఆయనకు 

అనేక యితర కార్యక లా పాలు వుంటూ వుం డేవి, మాదవడ 
డ్ 

యా కంర కా రముం తొ తొలగి యికో లీక చిక్కి-౧దఏ కదా 

అనుకునేసరికి, సాహీిశ్యసేన మిక్కుటముగా చేసే అవకాశం 

తిరిగి లభించిది కదా అని ఆశించేతు, ఆకస్మికంగా మృత్వుువు 
ల 

సమోాపించింది. ల్లుుువంటి దురడ్భ్యుకర సంఘటనవల్భ అంధ 

దేశానికి తీరని నష్టం వాటిల్లింది. నిజంగా యిది తెలుగువారి 
దురదృష్టమనక తప్పుదు, 

కం. 

ఇ తవరకూ వచ్చిన సాహిత్యం (వజలకు చేయవలసిన 

సువ చేయతగ్షంత చేయ బేక పోయిందనీ, దీనికి అనేక కారణాలు 
NEI ద... న ద. ము. తాతల వనాల పాండా న్న మా యాను అటట వెపు 

* శ్రీ బయ్యా నరసింహ ఫర్న, 
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కలవనీ, దీనిని సంస్కరించి నూతన దృక్పధంతో ముందు 
అడుగు వేమాలనీ గమనించినవారు అనుదు, ఇట్టి వినూత్న 

మార్ల్షములను అన్వేషించి ఆ కొత్త వోఠళడులపోయి (ప్రజలకు 

సాహాత్యాన్ని సన్నిహితంగా తెచ్చినవార (గీ అప్పారావు 

పంతులుగారు. ఆయన ఈ మార్లంలో మహోత్కబ్బష్ట విజ 

యాన్ని సాధించారు. మాతృభాషకు, సాహిత్యానికి యింతటి 

న మరొకరు తేరు.” 

అనంతరం నానుభూకి తీర్మానాన్ని బలపరుస్తూ వొక 
పండితుడు తెలుగున వుపన్నసించారు. 

స 

అధ్యక్షుడు 

ఉపన్యాసకుల పలుకులలో అహిశ యోక్యు లేవ్ లేవని 

చెబుతూ సభాధ్యక్షులు డీ న్స (గ్రనివాసయ్యంగారిలా 

అన్నారు : “అప్పారావుగారు సునిశిత విమర్శకులు, ఇతరుల 
రచనలనే కాదు; తమ రచనలకు సైతం వాసు వపుషెంచుకుని 

చూసుకునేవారు. కావ్యనస్తువులోనూ, రీ2లోనూ ఆయన 

ఆదర్శమల్లా పరిపూర్ణ తను సాధించడం.” 

తమా, (క్రీ అప్పారావుగారి!గల స్నేహాన్ని గురించి 
ముచ్చటించి. అధ్య క్షుణు కొన్ని ముం ఎ్ర్రఫాలను OE 

న్నాను. విజయనగరం పెద్ద చావా జరుగు పొన్న సందర్భ- లో 

ఆయనతో తాము వా ల్తేులో కొన్నాళ్ళు గడపే అవకాశం 

లభించిందని చెప్పుతూ (శీ (గ్రీనివానయ్యం గారిలా అభిభావిం 

వారు 3 సంస్కృత, ఆంధ ఆంస్తఫాపా సాహీ త్యాలలో, 

శాసన పరిశోధనలో పురావస్తుతత్వశాస్ర్రంలో ఆయనకుగల 
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జానం అపారం, ఆయన విషయపరిజ్ఞానం నన్నా శ్చగ్యచకతుణ్ణి 

చేసింది. సాహిత్సపు వోకడలనేకాక, లోశమున మనుజుల 

(ప్రవర్తనను, తీరుతెన్నులను, న్య్వభావాన్ని ఆకళించుకున్న 
రచయిత (క్రీ అప్పారావుపంతులు. ఆయనతో అయిదారు 
నిముపాలు (వనంగి స్టే వాలును, ఆయన నఖశిఖ పర్య ౦తమూ 

మహాపండితుడనీ, నెప్ప మేధావీ ఆనీ మనకు బోధపడుతుంది. 
ఆయన సాహీత్య సేవయే, పరికోధ5మే జీవిత పరమాశయంగా 

ఉపలక్షించిన రచయిత, పరిశోధనలో మిక్కుటమగు అస కి 
వలన, ఎక్కువ ఖండకృతులను రచించే న్యనధి ఆయనకు లేక 

పోయింది. ఇంతటి ధీశాలి యింకా అధికంగానే రచనలుచేసే 
అవకాశం వుందిమరి. కాని సంస్థానవ్యవహా రాలు ఆయనకు 

ఊపిరాడనీయ లేదు. విజయనగర రాజ కుబుంబీక$ు లాయనకు 
యెంతో బుణపడ్డారని వెప్పనచ్చును. ఆయనతో పరిచయ 
మాతున్న కొద్దీ, ఆయన మనకు సగ్నిహితులయేవారు. మాన 
వువిగా ఆయనలోగల లోపనులకంకు, సుషణములనే మనం 

దర్శించగలం.” 

అధ్యక్షుని ఉపన్వాసానంతరం, మ్మదాసు యూనివర్సిటీ 

రీడరు (శ్రీ) వి. శేహగిరిరావుగారు నభవారు కావించిన సంతాప 
తీర్మానాన్ని, (న్రీ) అప్పారావుగారి కుటుంబమునకు అందచేయ 

వలసినదిగా సూచించిరి, 
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* త్రీ గురజాడ అప్పారాయు స్మృతి 

కోకిలా ! పారిపోతివె కో 'ర్కె.లన్ని 

వమ్ము చేసి, నోకమున మమ్ముముంచి 

మూాపులకు నందరాసిదై చొరనశక 

మైన మకభూమివొచ్చి తే మందు నిన్ను 

త కాలమ్ము నందెట్లో చిక్కి (సుక్కి- 

వాటుమూటున దాగుండి సరనమగు వ 

నంతకాలము వచ్చెశు నంతవరకు 

రి జట 5 | 9 ad ఓపికను పట్టలేవై నిన! (పియనఖా | 

వెజ్లుపడియెనుగాని యీ విధము (కొ 

అ త ష్, | (పకృ మార మల నడ్గువచ్చుచుం కు [ 

చవేనవి చనంగ, దని నెన్వంట వచ్చు 

నీతకాలము రాకుండ, జేయగలవె! 

దివ్యమా నీను గానము తీవి ఏర 

లకు రుచింపక పోయెను, విశల మదిని 

ట్ కొయ్య బొమ్మ ల” నే మెచ్చుకొ నెడి ఏరి 

మతుల శెళ్ళెక్కు.నెర, “ రోమలులసౌరు ” ? 

అంతమా తాన ఏరిపై నలుగనేల ? 

వలుగుచీకటియొక్కి్. చో వెలయుగా బె! 

(పకృతి నెచి(త్య మ్కిఫుల బరగ, యం! 

నలుక మైపీవు నిన్నేమి యనగలమయొ 1 

"8 బసవరాజు అప్పారావుగారు రచించిన సద్య ములు, 
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ముందువచ్చు వనంతమ్మునందు స్ు 

(కొత్తగీతము విన నెంతొ కోర్కెనుంటి 
నింక నేమి వనంతమిా యిగుకుపాట 

వినవడదుకాదె యింక మాసీనులకును ? 

మరచిపోకుము నెచ్చెలి మమ్ము, దలప్పు 

మమకులలరి చేష్టలు దక్కి-యాలకిం చ 
లీనమె హోయి, నీదివ్వ గానర సము 

చిలుకునప్పుడు నీదు నెచ్చెలులమంచు ! 

వాగనుశాసనులు శ్రీ గిడుగు 

పర్తాకిమిడి, 

5 డిసెంబరు, 1915 

(పియమైన రామదాసూ, 

ఎంత విపొదకరము ! అతను గతించినాడు ! (వియుమైన 

ఆత్స! నీవలెనే, నాకూ దుఃఖం పొంగూూనస్తున్న ది. నీ విచా 

రములో సంగోరుభాగమును పంచుకుంటున్నాను. నా అత్యంత 

(పీయమ్మితుడు పరమపదించినాడు ! 

ఎలాగవున్నదో చూసివజ్హామని విశాఖపట్లం "వెళ్ళాను, 

అడే ఆఖకుసారి అతన్ని చూడడం. నే నతేన్ని చూడ్డానికి వెల్లి 

నపుడు డాక్టరు నాకిలా నలహోాయిచ్చాడు : “మరు మెదట 

కనిపించేసరికల్లా ఆయన న బేకంపట్ట తేక పోతున్నారు. అబే 

కొన్ని సానుభూతి లేఖలను యిందు (పచురిస్తు న్నాము, 
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ము పోలా అట మవ వదా త. ద... దాదా న... ద ద వారలా లాల నాకా. ద 

పనిగా, జబ్బుమాశువురచి మాతో సాహిత్యగోష్టి చేస్తున్నారు. 
చార్మి తకవిషయాలను గురించీ, సారన్వ తాన్ని గురించీ చర్చలు 
జకువుతున్నాను. విపరీత మైన అలనట కలుగుతున్నా "తెక్కు- 

చేయడం లేదు. ఇలా అయిలే ఆయన ఆరోగ్యం మరీ పాడను 
తుంది కద!” 

డాక్టరు, అతనికి ఉ తరాలు (వాయవన్షని నాకు చెప్పాడు. 

నాటినుంచి, అతనికి ఉత్తరాలు (వాయడం మానుకున్నాను. 

జబ్బు నిమ్మళిస్తుందిక చా, ఆరోగ్యం పిన్న బకుతుందికదా అని 

ఆశిస్తూ వుంటిసి. కాని యింతే తరి మరణం ముందుకు 

నస్తుందనుకో లేదు. 

సీ దస్తూరీ ళో వున్న అతసి ఉత్తరం ఇరనై నొమ్మిదో 

తేవీన కాబోసు వోస్టులోవేశావు. అది, అతను, చెప్పగా 
నువ్వు (వాసిన ఉగ్తేరంకదూ! అవును, అడే కట్టకడపటి 
ఉత్తరం! 

అతని మరణంతో వొక గొప్పన్వ కిని, వొక పరోప 
కారపరాయణుని,  మపహాపండిచుని మన చం వోనొట్టు 

కొన్నది. (| 

మా నాయనమ్మును తలచుకొన్న పుడల్లా నా హృదయం 

(దవించిపోతున్నది. గుండ చెరువనుతున్నది. పాపం, ముసలి 
తనంలో యెంత విపత్తు! ఏమని చెప్పి ఆమె మఃఖాన్ని నివా 

రించగలం ! దు3ఖమును ఆచుకొనేశ శ్రీని భగవంతుడు ఆమెకు 
(పసాదించుగాక. మి తల్లిగారినీ, నాన్నమ్మనూ, అప్ప వెళ్లి 

ళ్ళనూ వోదార్చి, నువ్వు థై ర్యముతో వుండవ లను. 
ఏ6 
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చాత నా క! 

మ్మాతమే. దుఖం పట్ట లేకపోయాను. అవును, నాకింకా 

జాపకం౦ంవుంది, దుఃఖుసోన్న న దుఃఖం పట్ట లేక అపా 

రావు భోరున దూఃఖుంచసాగాను. అబే నన్నా ఉపశమింప జేసింది. 

తెలుగు (పజల స తలా అప్పారావు నదా జీవి 

సాడు. చనిపోయినస్ప'3క్రీ అతను జీవిస్తున్నాడు. అతన్ని తలచు 
కోవడమం పే మన జీపితిములలోని అత్యంత ఆనందమయ 

నంఘటనలను మన స్శరణకు తెచ్చుకోవడమే. 

Affinia ౧4 lois 4 KH 40 4 Rie Dsl. 
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కంత హా ఇ ఏట్సు 
అం 

న 

బెంగుళూరు 

24 డెసెంబరు 15 ” 

(పియమైన (శీరామదాసుగారూ, 

Sues తం(డిగారి మరణవా ర్థ విన్నంతనే నా 

(వగాథ సానుభూతిని మోకు అంద చేయవల్సిందిగా రావు 

సాహేబ్ (శ్రీ గిడుగు రామమూ క్రిపంతులుగారిని కోరితిని. మి 
నాయనగారి ఆస్తమ్మితులు, బంధువులూ (శీరామమూూర్హి 

పంతులుగారిని తన్చిస్తే నేను మరెవ్యరినీ యెరుగను, 
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ఈ విపాదవా గ్గను నేను మొదట నమ్మలేకపోయాను. 

ఇది నిజంకాదనుకున్నాను. ఏమో అంటే ఇలాటి దురదృష్టకర 

సంఘటన జరగకూడదనీ, జరగదనీ నా మనస్సు ఊహిన్తూ 

రావడమే నేనీ వార్తను విశ్వసించక పోవడానికి 'హీతువు, 
మున్న మొన్న నే యిీమధ్య నే ఆయన నాకు లేఖ వాశా రాయె | 

తరవాత తెలుగు వ్యావహారిక భాషమిోద ఆయన (వాసిన 

మెమో రాండము బున్చెండు కాపీలు పంపారాయె! వెలుగు 

బాసర రతర నశుముక క అహో రా, తాలు కృషిచేసిన 

మహాపండితుడు ఉల తీరని మంత హాస్య 

రస [పధానమైన గొప్ప నాటకాన్ని రచించి, సంస్క_ర శోద్య 

మాన్ని శ క్షినంతమైనడానినిగా చేసిన (నవిభాశాలి ఆయన, 

ఆయనకు బములుగా ఆయన రచనలు యెల్లకాలమూ జీవి 

స్తాయి, మహ _్లోరమైన (పయోజనమును సాధించి, ఉదా శ్ర 

ఆశయములకోసం ఆయన మరణించారు. ఆ ఆథయములు నెర 

'వే“నవి. కనుక ఆయన లేరనే దిగులు పడనక్క-ర లేను. భవి 

వ్యత్తులో వెకొ-క్క- యెడాదీ వై బడుతున్న కొద్దీ మాన 
వులు గతంవెనుక కొకసారి తిరిని మూసుకుని నమరఠతో, 

గౌరవముతో మో నాయనగారికి జోహారు. లర్సిసాకు. రచ 
యితగా, పండితునిగా, చేశ భాపా నంస్క-రణోద్యమ ఆద్యు 

లుగా లోకము ఆయనకు హారతులు పడుతుంది. 

ఆయనశో నాకు పరిచయం లభించడం ఎంత అదృష్టం ! 

తెలుగు భాషా సాహిత్యములనుగురించి యెన్నో విషయము 

లను తెలుపుడుచేస్తూ ఆయన నాకు లేఖలు (వాస్తూవుం డేవారు, 
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దమన దాకా ననన న జాముతాంానాలమతానాయంాడితా లుం. 

వంగదేగియ ఆంధ్రసమితి 

27, ఛవానసీచరణ్ దత్తా లేన్, 

కలకశా, 14 డిసెంబరు *15 

*అయ్యా, 

డిసెంబరు పన్నెండవ తేదీన వంగ ేనీయ ఆం(ధసమితి 

యను పేర బరగుచున్న బంగాళా చేశము ఆం|ధసంఘుముకూడి, 

కీ ర్థిశేషులగు గురజాడ అప్పారావుపంతే లుగారు ఆంధ దేశము 

నక చేసిన మేలు అగిసాఘనీయమని కొసియాడుదు ఆంధ కవి 
(పపంచమున నూతనాదర్శములతొ (వకాగించుమున్న ఆంధ 

పపంచము కోలుపోయిన న వము” జాపకాగము ఈసభకూడిన 
( వ Hp 
దనియు వారి యకాలమరణమునకు మిక్కిలి చింతించుచున్నా 

మనియు, నిలచి, నిశ్శబముగా తీర్మానించిరి. ........ 

ఫ విజయనగరముణోే నున్న ఆంధ సాహిత్యసంఘుము కార్యదర్శి 

ేరున వచ్చిన సానుభూతి ఉ_గ్గరం. వంగ దేశీయ ఆంధ సమితి సహాయశాగ్య 

దర్శి శ్రీ పం(డ్రంగ కేశవరావు గారు, విజయనగరములోని ఆంధ సాహిత్య 

సంఘమును గబరటినబారు శ్రీ) గురజాడ అప్పారావు పంతులుగారు, 
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పుర మార్క్ హంటర్ 

ఆండర్పన్ హన 

నుంగం బాకం 

మ్మ దాసు 

9 డిసౌంబకు 15 

డియర్ మిస్లర్ రామదాసు, 

నా వి్మరుడు డీ అప్పారావు మరణవార్త విసి (కుంగి 

పోయాను. ఆయన సాధించినది ఉన్నతమైనది. దక్షిణ భారత 

"దేశములోగల మేధావులలో పండితులలో (ప్రధమ (శేణికి 

చెందిన వ్యక్తి. తన రచనలతో తెలుగుభాషా సారన్యతేము 
లకు యెన లేని సేవచేసిన రచయిత, ఆయన ఉద్యమ సంభావ 

మును కొందరు అవార్హము చేసుళొం పే చేసుకొందురుగాక! 

కాని ఆయన తన ఉత్తమ లక్ష్యసాధనకు యెడ తెరిపిలేని పోరా 

టమును నడివీనాడు. (దవిడభాషలకు, వాజ్ఞ్ముయమునకు ఆయన 

మరణంవలన తీరనినస్థము వాటి లీనది. 



నివాళి 

* ఆయన మన ఆంధులలో మాకు ముంవటితరము 

వారిలో చాలా (పసిద్దపృకుషులు, , .తేనమాట చెల్లి వచ్చిన 

వోటనల్లా మన ఆం(ధులకు, ఆం(ధ సంస్థలకు సహాయపడిన, 

సినజన చేశాభిమాని, ,. “చేశాభిమానం నాకు కద్లని వొట్టి 

గొప్పలు చెప్పుకోకోయ్, పూని యేజై నాను వొక మేల్ కూర్చి 
జనులకు మూాపవోయ్!” అని తన ముత్యాలసరము ౫లో పాడి 

ను తాను లోకోప కారమఏ నమ్మిస “వ్యాన హారిక భాపోద్ద 

రణి మనే ఉద్యమమునకు ధార రోసిన మహి ఆాత్ముకు, “నాది 

(పజల ఉద్యమము. దానిని యెనరిని సంతోష ష్పైడానినై నౌ 
వదులుకో లేను” అని (పవచించిన (శ్రీ) అప్పారావు పంతులు 
గారు నాకు గురుతులుులు, 

4 ఒకసారి మనోహరమగు ,న్వీ లపాతపాట ఒకటి అప్పా 
రావుగారి చెవినిబడి మనసున (కొ _శ్లేసంగీతము తిరుగగా, "తెలు 
గున ఒక (8 ౨ ఛందము నడిపింపవలెనని నంకల్ప ముదయిం 

చెను, 1910లో బరంఫురమున జరిగిన నానావగు నహపం క్తి 

భోజనములో అప్పారావు పాగొనినాడు, ఆ సంవత్సరమే 

తోకచుక్క. పొడిచినది. ఒక విచితమైన భావమధనమున 
అప్పారావు రసిక చిత్తమున నుండి ఒక (కొత్త కవితావేశము 
రూపు కట్టినది. . . ఈతిని కావ్యముల పాత్రలు ఒకనహజ భావో 

G 

షః డాక్టర్ శి బురా "జీవ గం5ావు గారు. 

4 శీ కొంపెల్ల జన్వానరావుగారు, 
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వ ద న ద. దా కా నావ. అదం పప నానన "పల్లు 

_చేకములో ఈతనివ లెనే, కా వ్వొచిత్యమును కుంటువడ 

నీయక మెకుగుదేరునట్టు సంస్కా- రాశయముల వెలిబుచ్చును, 

4 ఇంగిలీషు (పభుత్వం సుస్టిరంకాగానే దిగజారుతున్న 

ఆర్థిక పరిస్థితులు బట్టబయాలై నాయి. (పజలు అన్నం లేక మాడి 

పోతున్నా రనీ, ఈ దుస్థితి పజలకు కలగడం మన దుష్టసాంఘిక 

పరిస్థితులవల్ల "నేననీ మననంఘం మ 'రామత్తు అయి, (పజావభుత్వ 

స్థాపనమై, పర (శభువ్రుల ల లం కర్టించబడి లేన 

మ ప్రజలక మరి ము క్రీలేదసి (సజల a కసత తప కని 

గింది, . .అంతవరకూ నిరసించబడ్డా తట నాలను టెరిగి 

(పజలదృష్షి నాకర్ణి ౦చింది, , “(పజానామాన్య సారస్వత త 

ధ్యజం ఎ త్రబకింది. “ఈ ర _క్లధ్యజా? వ ఎెడిననారిలో నగ 

గణ్యులు mre wr అప్పారాయక వి, 

* ఇరడాడ అప్పారావు పంధొెమ్మిగివందల పదిహే 
నులో చనిపోయినా పంధొమిది వందల పదిపహాను తరువాతనే 

జీవించడం (పారంభించాడు, కాల్పనికోద్యమంలో ఉన్న ఉ త్తమ 

లక్ష శాలన్నీ స్వచ్చమూ, నినర్ల సుందరమూ అయిన ఆయన 

బాణిలో త సామాన్యుల గాధలూ, సామానుుల 

మాటలూ, కావ్య (వాంగణాన (పవేశ పెట్టడం ఆయన 

గొప్పతనం. ఆ “ముత్యాలసరం' కూడా అలాగే అమరింది ! 

ఆ ఛందస్సు తేలుగువాడి కష్టసుఖాలూ, కథలూ ఎంత 

బాగా చెప్పుతుంది! “పొట లాధరి చెట్లచేముకై పాటపాడిలే 
తాటి ననమున ఆగి చం్మదుడు తాను చవియిగ్గడమూ?, 

అను గజాతతాడ మన. జాతం. 

+ శ్రీ కిభొంని రంగా శార్వ్యుబుగారు, 

గా శ్రీ చేవులపళ్లి కృష్ణశా స్ర్ర్రీగారు 
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పనన మట మతాల. నానన నుతి అందాలను డాటా, 

“మంచి చెడ్డలు శెండె కులములు; మంచి అన్నది 

మాల అయితే మాల నే నొదున్ అని చాటడమూ “నలు 
గురు కూర్చుని నవ్వే వేళల పు త్తేడిభొమ్మను పూర్ణమ్మును ఓక 

పరితలచి” అవన్నీ పలికించడమూ, “పగి విరిగితి, విరిగి పెరి 

గితినని స్యంత కష్టసుఖాలు తెలపోసుకుని వాపోవడమూ, 

“(పేమ కలుగక (బతుకు చీకటి” అవి (వెమికుడు కావడమూ 

ఇవన్నీ ఆ (కొత్త రోజుళ్లో యువకవుల హృదయాలకు ఆనంద 

పక్షూలు తొడిగి గూటి యెురుగనివాటికి కొండంత జీవితా 

శాశాన్ని దూపెట్టాయి. పీరి రచన లగ్నాటిలోనూ  పీెకేశ 

లింగం మానవోద్యమ (పభావమే కనబడుతుంది, 

* ఏరజాడ అపారాను పంతులుగారు సంస్కృత 

ఆంధ ఆంగ భాషలలో నిస్తాతులు. ఫైట ఆలం నో సృస్టించిన 

ప్మాతలు మానవత్వంతో నిండినట్టివి. (పాణమున్న (పతివొక్క- 

రిలోనూ అవి జీవించి, జీవితాన్ని ఉత్పాహవంతం చేస్తాయి. 

మానవత్యంణోనూ జీవితంతోనూ ప3ెపూస్హ మైన రచన కన్యా 

శుల్క_ం౦. దానిలోని బ్రా, పురుషులూ వయా క్ర ఆల 

తోను, విపరీతాలశోను, అయుక్తాలతోను, (క్రొర్యాలకోను, 
కుయుక్తులనోను, పవితతతోను, వంచకత్యంతోను వీిరుగులాడ 

తారు. (పకృతి ఆతా రర సేతువు —- సంప్రదాయం, అగ 

(ప్రాయం, ఛాందనత్వం ఒకదానిశో వొకటి త్మీవనంఘర్ష ఇలకు 

తలపడ్డ జీవిత వెల్లువలశో యిది నిండి తొణకిసలాడుతున్న ది. 
ద కవాలా వరాల దం దాలు వలన ద లద ద. 

పః శ్రీ కట్టమంచి రామలింగా శెడ్డిగారు. 
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4 మహాకవి గురజాజ అప్పారావుగారి గేయాలలో తేట 

"తెనుగు ఛావ తియ్యదనము చక్కగా ద్యోతక మవృతాయి 
మృదుమధుర మైన పదాలను ఏరి కూర్చుడంలో గససవజూడ వారి 

కున్న (పలిభ “ముత్యాల నరాలు” వాటు తాయి. నరళ మైన 

శగ్గాలకు పదునుపెట్తి జతచేర్చి తాము అంద జేయాలనుకున్న 

భావాలను చదువరుల హృదయాలకు హత్తునట్టుగా చెప్పగల 

గాప్పరిల్సి అప్పారావుగారు. పూ బ్రైమ్మ, కన్యక "మొదలయిన 

పాటలను చదివితే మహాకవి రచనా పాటవం చక్కగా స్ఫురిం 
చయతుంది. 

గురజాడవారి *చేశభ క గేయం, జాతీయ గీతా 
లన్ని టిలోకి మ నను ఖావించు తాను. (బ్రిటీష్ 

వాళ్ళ జాలీయగీతమెన నాడ కద ద శంగ్ తో హా (మాజ్య 

వాదుల అహంకారం ద్యోతకమవుతుండే గాని, మానవత్వ 0 

గోచరించదు. భారత దేశంలో ఉన్తమ జాతీయ నీ 'తాలుగా 

ఎంచబగుతున్న *వం దేవూతరంి, 'జనగణమని లలో కూడ 
మాతృభూమి) క్రీ రించడ డం వుంచేగాని, (పజానీకంపై దృస్వుని 

కేం(దీకరిం చవు. శ జిన మంకు మనుషులోయ్” అని ఎలు స 

వాటిన అప్పారావుగారి గతం వాటన్ని టికంకు మహోన్నతిమైన 
దనడంలో సందేహం లేదు. 

“దేశాభిమానం నాకు కదని 

వొట్టి గ పులు ఇప్పుకోకోయ్, 

అన నామం వం ననన 

థీ శ్రి మద్దుకూరి చంద్రశేఖరరావు గారు 

37 
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ద వాలా యానోవవననాకావాకావాన అజలతాతవాడానారా వు నాయడాతానాల్యి మటు. అమల. వానను త 

పూని యేడై నాను వాక మేల్ 
కూర్చి జనులకు మాపనవోయ్ !” 

అనే చరణంలోనూ 

“న్యంత లాభం కొంత మానుకు 

పొరుగు వాడికి తోడుపడవోయ్ 

దేశమంశు మికాదోయ్ , 

"దేశవుంశు వునుషులోయ్ 1 

అనే చరణంభోనూ అప్పారావుగారు మానవత్వం 

ముక సన్న త్నాష్ని సిరూవీంచారు. 

“వనక్షచూపిన కార్య మేమెాయ్? 
మంచిగతెమున కొం దెనునోయ్ 

మంపగించక ముంవుఅడుోే య్ 

వెనకపడి ర శత సయ!” 

అని మహాకవి (సజానీ కాన్ని అభ్యునయుమార్షాన నడువ 

మని ఉద్భోదిం చాను. 

“యోాసురోమగి మనువులుంళు 

"జీన మేగతి గాగుపడునోయ్? 

జల్లుకొని కళ లెల్ల నేచ్చుకు 

చదేరినరుకులు నించవోయ్ !” 

“పాడిపంటలు పొంగిపొ గే 

దారిలో నువు పాటుపడవోయ్; 

తిండి కలిగ తె కండ కలదోయ్ 

కండ కలవాడేను మనిషోయ్ !” 
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అని మహాకవి ఎలుగాకి చాటారు. ఇంత గొప్ప 

జాతీయ గీతాన్ని మనకందించిన మహాకవి మనవాడనడం 

దిజంగా ఆం(ధ్మప్రజల అదృష్టం! 

4 ఏ కవికె నాసశీ అతనిమట్టూ ఒకనమాజం, ఆనమా 

జూనిఖొక సరితా, ఆ చర్చి తకొక mre ఉంటాయి. ఈ 

సామాజిక చారి(తక పరిహోముగ మనరలతో కప్కు సాహిత్వ 

స్థానం నిర్జీతమవుతుంది. కవి (ప్రగతిశీల, (సతిభాశాలి అయితే 
ఈ గమనాన్ని అవడు మరింత వేగవంతించేస్తాడు. సామాాజైక 

పరిణామానికి విసనఒంధాలో వేగం సాధి చిన మహాకవిగా 

గురజాడ అప్పారావుకి నేను నమస్కరిస్తున్నాను, ,. భవివ్యశ్తు 

మోద గురజాడకున్న విశ్యానాసికి నేఃక్కడ. నివాళు తత్తు 

తున్నాను. తక్కిన వాళ్ళంతా "ెటంసుబేఫంలో 'యోధాను 

యోధుల తే ఒక్క_ గురజూడ మా(తమే (సాబంచంలో ఎచ్చట 

(నామాణ్యాలనైనా విలువగల సార్యజనీనతను సాధించిన వాడు. 

ఆధునిక సాహిత్య (పపంచంలో తెలుగు చేశప్రు నరి 

హాధ్దుల కవతల అంతర్జాతీయ కవి న మ్మేళనంలో తెలుగువారి 

తరఫున (పకినిధిగా నిలువ గలిగినవాడు గురజాడ అప్పారావు 

ఒక్క-డే. కవిగా మ్మాతమేకాదు, కథారచయితేగా, విమర్శ 

కుడుగా విశేవించి నాటక కర్తగా గురజాడ ధృవ తార, 

“ముఖ్యంగా నాటకరచన విషయంలో నీవు (పదర్శిం 

చిన (పతిభ సమ కాలిక ర సమకాలిక 
అమనాంపనభపుంమును. వనవితనుతాలులన జాలు. ల. ను. ద మందలు. దా పాం అ నం మం అద జు న. అనాలా. 

నూ ne 

OU 
*8) నార్ల చేంకి "టేళ్ణరరావుగారు 
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(పపంచంలోనే గణుతించ దగినట్టిది. నీవు “కన్యాశుల్క-ము” 

నాటకాన్ని - ఒక సమకాలిక సమస్య యితివ్భ తంగా న్ (పక 

టించిననాటికి యూరు ఖండములోనైనా (కొ త్తనాటకం 

అంతగా (పచారంలోనికి రాలేదు. 

4 అప్పారాయకపి ఆంధ వాజబ్బయానికి ఒక సరిహద్దు. 

ఈయనతో సన తయుగం మొదిలెనది, శ aCe 

టూర్పుపోసిన పర మేప్పి. దేశభక్తి అంచే ఏమిటో మొదట 
తెలియజెప్పున మహాను ఫానుడిత చే, 

ద సతర్ దురాచారాలను బట్టబయలు చేసి సంఘ 

సంస్కా-రాన్ని a నా, అప్పారాయ మహాకవికి 

పూర్వంగాసి, తరవాతిగాని ఏ వెలుగురచబయుతె ఆయన 

చేసినంత అమోఘమైన సేవ చెయ్య లేదనే సిస్పంశయంగా 

చెప్పన'చ్చును, 

చేవుఖ్ళా రాజులూ _ ధనికుణూా ఆ(కమించుకోోన్న 

సాహిత్యాన్ని (ప్రజలకు సంపాదించిన మహాపురుషుడు అప్పా 

రాయ మహాకవి, సాహాత్యే ఫిస్తవకారకుతై నూతన సంస్కృతిని 

నెలకొొల్సిన మహాపురుషుడు. 

అప్పారాయ మహాకవి తెలుగుజాతికి పెన్నిధి! (పపంచ 

కవులకటుంబానికి చెందిన విశ్వకవి! 

థీ &) ఇం|దకంటి వానునుచ్చ్ళా స్ర్రైగారు 

* శ్రీ సెటి ఈశ్వ[రావుగారు 



0. 

998 జ రీలు 
ద ద మద ను ద. చదు అ Dr ee యో న న న న ల 

శ్ పతి విషయంలోను ఇంత న్పస్ట్రమైన దృక్సథం (పద 

ర్శించిన మహసాోకపి వెనుక జక మహా త్తేర మైన నక్ష వుంది. 

మారుతున్న భో కాన్ని తన రచనల్లో స్పష్తంగా చి కెించాడు., 

_ప్రాచ్యపాశ్చాత్య సాహత్య సం పదాయాలు మేళవించి, నజూ 

తీయంగా, సహాజంగా “కొ త్తసాతల "మేలుక్లయిక (కొమ్మ 

రుంగులు జమ్నగా” జాతిని మేల్కొ-ల్స్పి విజానపధాలకు నడిపే 
గా 

ఉ_ెమాదర్శ్భం ఆయన రచనల్లో అడుగడుగునా గోచరిస్తుంది. 

అం(ధసాహిత్యంలో ఆయన అభ్యుదయయుగాసికి దారి 

తీసిన మహాకవి. ఆయన ఉశ్లెమ జీవితాదర్శం ఎ.ల్లప్పుశూ 
ఆం ధడాతి హృదయ (లో వేగుచుక్క_గా వెలుగొందుతుంది, 

న క a అద్య న. దివ్వ ర ఆం ధజాశికి క ఉప బెశిస్తుంది. 

ముందుకు నడుపుతుంది. అచే ఆంధ సాహి త్యాభ్యదయానికీ, 
ఆం, ధజాతికీ, అభ్యుదయినికీ, ఆశా రేఖ, 

స అభ్యుదయ సాహిత్య పతికి సంపాదకీయం 
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ద లం. 

థీ శ్రే దేవులపల్లి క క్స్ సృశా శ్రి గారు రచించిన గతం. మ 

pea అం టు దం a. 

వరో కలి 

గుచ్చినాండే మేనిసరముల 
1 

ఇత్చేనా యని 'జెలుంగుందల్లికి 

ఇచ్చినాండే భ క్షితో 

నవవనంతము, నవ్వ్యననరమ, 

మావికొొముల వ 

రన గ స పర భృృతంబును 

ఎన్వరావుదురో ( 

ఫొడుపువుల పై రంగవల్లిక 

మింటినడుమం (బచండ తేవము 
సంజమబ్బుల పైని కెంసృలు 

మూడ కుం టిరిగా! 

రంగవల్లి క్ర మాయమయ్మెను 

వండు చూసినవ టును 
సం దెశెంప్రలు సాగిపోయును 

నెదకుచున్నా రా! 

కారు సికటి (గమ్మినప్పుడె 

చదల ఖే 
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గణి 

మిణుంగునరై నను మెజయనప్తుడె 

వెదకుచున్నా రా! 

చుక్క-లన్నియు సొక్కి- సోలెను 

గిసులు కొదతెను, దికుగంబాడణెను 

లోక మోాహానమభురగానా 

నా్యాదమోదమున! 

యుగయుగంబులనుండి (మోడు 

వశ్య్వగానవియ _త్టరంగిణి 

భంగముల నుప్పాంగు నాతని 

గీత శీకరముల్ ! 

పూటే న జర భృతంబును 

మూలవోయిన మున్తుకోయిల 

జన్ని పికములు చిలుతపాటలం 

ఏలుచుచున్న వి.మూా! 



కొన్ని ముఖ్య తేదీలు 

90_11_1861 * విశాఖజిల్లా ఎలమం-చివఏి తౌలూకా రాయవరంలో మహా 

14_8_1889 : 

14.1881. 

-1_1886 ; 

-1_1886 

3_8_1887 

1_ 9_18817 : 

27_10_1887 : 

-10 1887: 

20_17_1868 : 

22.6_1889 . 

22_6_1891 : 

5-6-1896 . 

1_1_1897 : 

కెవి జననం. 

వారి *“సారంగధరి కావ్యాన్ని [ప్రశంసిస్తూ “రీస్ అండ్ 

రయ్యత్” పత్రకా సంపాదకులు శ్రీ శేంభుదంద ముఖర్తీ 

కలకి చానుంచి వాసిన లేఖ, 

విజయనగరం కళొళాలలో పదో అసిస్టెంటు 'లెక్ప్సిరరుగా 

నియామకం. జీతం నెలకు పాతిక, 

ఎనిమిదో అసీ స్టెంటుగా [పమోహను, 

6 ద (గం “hb సట దా పట్రభ దతి, 

: కిళొశాలలో లీని వుంచుకుంటూ నే విజయనగరం బనరల్ 

వ్యూూటీ కల్వ్యారు కిచేరిలో సద్న్చో్శటం హెడ్ గుమాస్తాగా 
ఉద్యోగ స్విక రణ, 

సె ఆకు వచ్చిన తేదీ, ఆరు సెంబకు 560. 
[౬ యి Cs 

విజచయవగ రం 570 గన్ “ననూ వేశం-గే ఆ పన్యసించుట, 

నాలుగో అస్మిస్టెంటుగా అరిగి ఏజయనానం కళెళాలలో 

లెక్చెగరు పదవి, జీతం చెలకువంద. ఆగరు వెంబరు 275, 

విశాఖ పణం స్ట్థబ్బంద సేవాదళే సభ్య్యస్వీకరణ, "నెం, 2265. 

విజయనగరం సంస్థానపు డి చెటింగుసాసెటికి ఉపాధ్యక్షులుగా 
ఎన్ని క. 

మూడవ లెక్సిరరు గా నియామకం. జీతం “నెలకు నూటహాొతిక, 

సంస్థాన శాసన పరిశొధకునిగా నియామకం, 

“క న్యాశుల్క-ము” వెబదటి కూర్చునకు ఉపోగర్ధ్యాత రదన, 

ఇంతకుముంచే నాటకిరచన ముగించుట, 
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-6.1898 : 

౨4410065 : 

ఎ 1906 : 

11.83-1909 : 

15-1909 : 

21_56_1909 : 

- -1910 . 

ఎ 1910 : 

ఊరీలు 
a 

————_——— 

ఆనందగజపతి సోదరి రీవా మహారాణికి ఆంతరంగిక కార్య దర్భి౫ 
నియామకి౦. 

తం|డిగారి మరణం, 

“కొండు భీము’ తొలిసారిగా రచించుట, 

కన్యాశుల్క_ము” నాటక మును యిప్పటి శే కొన్ని ఆంకములను 

తరిగి మార్చి (భాయుటు, 

“కన్యాకుల్కు_ము” రెండవ ముద్రణకు కీ రిక, 

వా _స్పవికె రచనాలక్షణాలను (కుతిపాదిస్తూ శ సుబహ్మాణ్యము 

గారికి లేఖ, 

బరంప్రరంలో నానావూ సహాపం క్తి విందు, 

“'ముత్యాలసర ములి రచన, 

౫910 కొండు భస్ట్రయము” శండవసారి రచించుట, 

§1_4_1910 ; 

24_11_1910: 

29_12_1910 : 

-4_1911 : 

27.83.1911 : 

98 1.190212 : 

165.1912 : 

2171_6_1912 : 

15-11-1912 : 

-12_1912 : 

38 

బిల్ల జీయముి మెదటి అంకము |పచునించుట, 

గామ్యశ్ళ విచారణముి వ్యాసర చన, 

“ఆకాశరామన్న'కు జవాబుగా వ్యాసఫకి టన, 

(బిల టీ యము” రెండవ అంకమును అచ్చా త్తించుట, 

“నాది (పజల ఉద్యమము. దానిని యొవరిని సంతోవపెట్ట 

'గానికైనా వదులుకో లేకు” ఆంధ సారస్వత (పపంచమున 

అహ 6 9 <x! మహాకవి మాగ్న కార్దా (పకటన, 

కలకత్తాలో వంగీయ సాహిత్యపరిసత్తు మహాకవి గౌరవాగం 
జేసిన శేనీటివింగు; సభ, న 
వ్యావహారిక భాసా పయోజనం గురించి మ్మదాసులో జరిగిన 

ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు సభలో (పసంగం, 

'కెలుగుభాపులో సాంశేతికపదాల కూర్చుకు (పయత్నేం. 

“3 నక్య" (ప్రచురణ, 

కలకతాలో రవీందునితో సమావేశం. 
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- -BDB: “సుభ ది పద్య కాళ్యం చన, 

80.21.1318 : మగాసు విశ్వవిద్యాలయంలో “సెలా” గా నియమించుటకు 

గవర్శ రు అభవ, మరు అభ్య్యన 
20.4.1914 : “డ మినిట్ ఆప్ డిసెంట్రుటుది రిపోర్టు ఆఫ్ ది తెలుగుకాంపో 

బివును సజ్_-కమిటీ” (పచుకణ, 

80.10.1915 : “దించు లంగరు (ప్రచురణ, 

80-11-1915 ; ఉదయం ఎనిమిదీ ఇరవై నిమిపాలకు విజయనగరంలో 

మహాకివి నిర్యాణం, 

Xx 

కొన్ని విశేషాలు 

బాల్యంలో శ్రీ గిడుగు రామమూ* సపంతులు గారితో కలసి, “నల 

నాటక (పదగ్శ వాలు, మెటక్యు లేపును ఇంటరమోడియట్యు బి. ఏ ఎమ్, వీ; 

పరీక్షూధి రెరిగా నియామకిం, మగాసు ప్శ్చపి గ-ాలయ యా వివిత సెనేటు 

సభ్యత్వం, “తెలుగు వ్యాకరణ రచనకు కృష; ఆంధకి వుల జీవితిచరిత్క కళింగ 
దేశ చచ్శతిల రచవకు కావలసీన విపయసేకిరణ, విజయనగర సంస్కృత 

ఆర్య, సంగీత కకొళాలల న కం కాన్సిలమగా పౌరహిత కార్య 

కలా పొలు, నగరంలో నీటి సరఫరాకు కుళాయిల ఏర్పాట్లకు కృష, వ్యావ 

వ స nan 2 రంగ్ సప సా స Fe క హారిక భాపాఠాద్యమ; ర్ట పీకి అంధ సావాత్యే స ఫఘస్థాపన (ప్రకాశిక 

"తెలుగుపతిక కు సంపాదక త్వం, 



కొందరు సమకాలికులు 

శ్రీ) కందుకూరి వీరేశలింగము సంతులుగారు : 

ఆంధ జాతీయాభ్యుదయానికి ఫునాదులువేసిన మహానీయులు, రాజ 

మహ్ హాం్రదవగంలో 16 ఐపియల్, 1818 వ సంవగ్నే*ంలో జననం. 28/1 లో 

Mas (పభుత్వపారశాలలోే Er 1876లో “వివేక 

వగని ” పతి కాన్థాపన, సంఘసంస్క_ఈణ మే ధ్యేయంగా సామా కదన, 

మహీళోషగణ; వితంతు శర కకొలయం, ఫపరమందిర నిరశ్శాణం, మ్మదాసు 

(సెసిడెన్సీ కళాశాలలో పండితిపదక్, రాజచేఖచ (గ్ర (బౌహ్మనివాహం, 

శారీరక శాస్త్ర సంగహది శతాధిక్యంథ రచయితే. వ్య క్తిగాకాః తామే 
ఒక సంనగా వింాజిలుతూ ఆంధ దేశంలో నూతవ వైరం, జాన్చ కెలిగించిన 

యుగ పురుషులు. (పవోప యోసంకోసం తమ సక స్వ్రమును ధా౭బో నిన 

మహాపురుషులు, నిర్యాణం : 27 మే, 1919. 

శ) గిడుగు రామమూ ర్రిపంతులుగారు : 

ఆం|భ మును మహా లేర మెన జాతీయభాపగా రూపొందించ ఆద్య 

మించిన వాగను కాసులు, కళా పవూస్థల, “ఆదిలాక్షణికుల కందని బహు 
పద పారిజాత సుమముబేరి వ్యావహారిక భా పావాదమును సం సన క 

వేది, పక్యతాల పేటలో 1868 లో జననం, సిడుగు గురజాడలు బాల్య 
స్నేహితులు, కొంతశాలం ఉపాధ్యాయవృ త్తి, కశ శాలలో ఆచార్య 
పదవి, సవరభాపు కొక లివి, వ్యాకరణముల రచన. 1805 లో సవరబడుల 
స్థాపన. సవరభాషా కృషికి పభుత్వంవారిచే 1918 లే ో“రావుసా హేట్” 
బిరుదు (ప్రదానం. వ్యావహారిక భా'పువా్య్య్వా పికి ఆనన న్యక్ఫిష. ప ప డితిగొ స్టుల్కు 

చర్చలు, సభలు; విమర్శనా పూర్వక వ్యాసరచన, రచించిన కొన్ని గంధ 

ములు: బాలకవి శరణ్యము, అం పండిత భివక్కు_ల భాషా ఛభేపజముు 

[(పొందెయుగు6 గమ్మ గద్య చింతామణి “మొదలై నవి, నిర్యాణం ; 22 జనవరి, 
1940, 
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శ) ఆనంద గజపతి : 

తండి శ్రీ విజయరామగజపతి అనంతరము విజయనగర సంస్థానముసకో 
ఆధిపతి, ఆం|ధ్రఫోజుడని క్రీ _క్రిపతివ్య లాస్టించినవారు, సంస్కృృణోయ్యన ఆం 

భాపులలో దిట్ట; కెవి, సంస్కృతే ఆంగ్లభాషా [గ్రంధములను సౌ మాస్యముగ 

అందరికీ క os అకువదింప చేయ-జూనికి వొక (పణాళికను 

ఊహించి, వొకొ్క్కొాక్క శాఖను వొకొ్కొ-క్కా పండితునికి అఆప్పగించినవారు, 

శ్రీ కొల్లూరు కామశాస్త్ర )లంగారు తెలిగించిన (గంథపీరికలో “నన్నయ్య, 

ల మొదలగు కవులు, పాండ్య | పక్ష చూపి కావ్యములను రచించిరి, 

(ప్రబంధ ములునూ అం లే, పామరుల స మమేభావలా యో ఉద్ద్రంథాలను 

అఆనువదించండి”ని ఆవందగజపతి ఆచేశరీఒసట్లు కెలదు, పిజయనగగ Cora 

దక్శిత్రను'టీ టీ అనేపేరుతో గంథముగా వౌసిరి, నిజయనగర౦లో వి విశ్వవిద్యా 
లయం నెలకొల్పుటకు కృషిచేశారు. సంఫఘములోనూ, సాహీత్యములోనూ 

సంస్కరణమును ఆఫీలషి ౦చినవారు, విళాఖ జిళాలో నాడు జరుగుతూవుండే 

క'న్యాకుల్కు, బాల్యవివాహాల "లెక్కలను చీకరింపచేసి నవారు. క న్యాశుల్క..ము 

నాటక రచనకు (పోత్నాహించినవారు. 

(శ) అలక క. 

ఆనంద న జపతితల్ని, భర్త అనుమతిని పొంది యీమె విజయరామ 

గజపతిని ద తత చేసుకున్న ది, ఆనందరాజుగారి విల్లు [ప్రకారము యీయన కు 
సంస్తానము దఖలు పడ్డది, అట్లు దఖలు పడుటకు. వీలులేదన్సీ దత్రిత చెల్ల 
వ వారసులు దావా తెచ్చినారు. దీనిని క పెద్దదావ్యా 

రసత్వపు దావా అందురు, 1897-1912 వరకు జరిగిన యీదావా మహా 

a సాహిత్యకృషిని హరించి వేసింది, ఈమె పెద్దకూతురు రీవారాణి, 
ఆనంద గజపతి అక్కు 

(ట్రీ విజయరామ గజపతి : 

ఆనంద%జపతి ద చత తమ్ముడు, ఆన్న గా8 విల్వ 'పకాకము 

దఖలు పడగా 1904 "22 వరకూ 'సంస్థాం నముకు నీలుబడి చేసిన వ్యక్తి, 

ఈయన హయాములో నే 'సంగీతః భొఇాల స్థాపింపబడ్డది, 
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(శ్రీ సి న చంద్రశేఖరళాస్త్రిగారు : 

విద్యాధికులు, తమిళంబు, రాయవెూరు వీరి న స్వస్థలం, విజయనగరం 

ఆంగ భా శాలకు మొదటి (పిన్సిపాలు, అ నేకమంది విద్యార్థులకు తమ ఇంటే 

భోజన సదుపాయముబేసి , జీతం లేకుండా చదువు చెప్పించిన ఉదారులు, 
| 

(బ్ర కికాంది రామానుజ నాచార్యులుగారు : 

సంస్క, అంధ ఆంగ్వభాహలలో పండితులు, పళ్చివు గోదావరి 

జిలా పెంట సాడు వీ9 క శతావధాని, స్వయం (పతిభ చే రాశిం చిన 

వారు. ఎహె వీ ద ఎగ్, కొంరకాలం హౌకోేస్టుణే పార సు. [శీ చంద 

EE 1. త విజయనగర కళా “os (పిన్సిపాలయినారు, 

1914 లో కాకినాడలో జిగి క ఆంధ సాహిత్య పరిపుద్వాన కోత్సవసభకు 

అభ్యత్షులు. మొనలు (రాం? జక వాది, తరువాత వ్యావహారిక భా పావాదిం 

శీ) గతి అత్మాజీ పరతరుతగారుక 

అఖండ (పుతిభా శాలి, (గీకులాటికు (సెంచ్చి ఇంగ్లీ హు సంస్క్ఫుతాం[భ 

ఛాపులలోే గొప్ప పండితులు, ఆనందగజపళికి గురువు. కోయఖావుకు లిపి 

కల్పించి వ్యాకరణమును రచించిన మేధావి, వీరి స్వ గామం విజయనగరం 
me a దర నున కోనాడ, 

(3) దిడు సుందరరావుగారు : 
అం 

మస్ పట్టభ| దులు,  ఆనందగజపతికి పెర్సనల్ అసిన్థాంటుగావుండే 

వారు. అప్పారావు గారికి కావలసీన మతులు. వారికి సహాయపడ్డవారు, 

శ్రీ అనాసపురపు రామమూర్తి పంతులుగారు : 

సం స్కృృతాంధ ఆంగభాహలలో పండితులు, పట్పభ్మదులు, మొదట 

క₹ "శాలలో ఉపాధ్యాయపదవి. అనంతరం విజయనగరసంప్టానపు దేవఫాన 

ముఖకు నూపరువైజరు, నైతికజీవితమును గడిపి “పేకుపొందిన ఉద్యోగి, 
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(శ) ఎనమం|డ నారాయణమూ ర్రిగారు: 

ప్వ్రాభ్మదుల) చెముడు జమోందారుకు కొంతే కాలం ట్యూటరు, అప్పా 

భాసుర were. రాజువద్ద సెక్రిటురీ అయి అనంతగం కిళొళాలలో 

లెక్చగరు ఆయినారు, (గాంగథిక si (1 అడవిమ ల్లెలు * మొదలగు ఖండ 

కావ్యములను రచించారు, 

(శ్రీ బి బాలయ్యనా నాయుడుగారు : 

ఆనందజపతి కాలములో చెన్న పట్టి 460 

జటు స్తేవ పనులకు ఏజంటుగా వుండేవారు. 

, నీలగిరి మొదలె నచోటగల 
యా ౧౧ 

రొ 

3) తురక రా తనలాగా Es 

వీరు (శ్రీ దం దశేఖరశా స్త్రీ గారికి బాొవనురది. విజయనగరము కళా 

శాలలో నా. అకోలా వుంజేవారు, 

శ్రీ) సిష్ట్రల రొసుకర్శ్మ గారు 

శృంగవరపుకోట తాలూకా సోంఫురం అగహారీకులు, ఎమ్, పీ, 

ప్యాసయి నారు, ఆర్యమున కనిత్వం చెెప్పీవారు, క శెశాలలోే "లెక్చరర్ గా 

వుంటూ ఆనందరాజు స్ట | స్ట టై రెవిన్యూ సూపర్ వై జరుగగా పని 

జేశారు, 

(శ) వంగ మాధవరావుగారు : 

విజయనగరం కళాళాలలో మాథమిటిక్సు (వా సెసరు, 

(భ్ర్రీ శ్రీనివాసాచారిగారు : 

విద్వాంసులు, అనంద గజపతి చనెలకొల్సిన నాటక సమాజంలో 

సభ్యులు, చక్కని గాత్రం, చందహాస ఆను యింగ్లీషు నాటక రచయితే, 
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శ) రాజామణిచెట్టిగారు ; స 

ర్కెడ్తు డివ్యూటీ కలెక్టరు కుమారుడు, 'తేనుగున కవిత్వం చెప్పేవారు. 
విలియక్స, కిశెట్లు ఆటలలో “అఖ్గిరుచి. 

యి వ 

శ) షి శేషా(దిగారు : 

మాను (కీ కి స్రియన్ కొ శాలలో కొంతకాలం, "కానీ హిందూ కళా 

శాలలో మ౦కొంత కలం (పాససెసరు ఆం్యమున 'ఫూర్తన్మ' "కావ్యం-వె 

చక్కని విమర్శను (వాశారు, 

డాక్టర్ శ) బు(రా చేషగిరిరావుగారు : 

విద్యాధికులు. విజయనగరం కళొళాలలో [పొఫెసరు. ఏకు, వీ, 

పి హెచ్, డి, మ్మదాసు విశ్వవిద్యాలయములో రీడరు. ఆం భా లస 

యూని వర్సిటీ సంస్థాపకులు. మహాకవి శిష్యులు. వ్యావహారిక భాపావాదము 

నర్ అండగా నిలచిన వారు, విముగ్శకులు, కళౌశాల — మాతే 

భావో వ్యాసోచనయందు తర్చీదు Su బోగి భానను స్వికరింద 

వలెనో నిర్ణయించడానికి మృదాసు యూనివ్సుటీ నియమించిన కమిటీలో 
వ్యావహారిక భాొసావాదుల తరఫున వీరు వొకి సభ్యుుగా నియమితులు, 

) 

డాక్టరు హుల్పు : 
ట్ డె 

మదాసు పభుత్వ ఉద్యోగులు; శాసన పరికోధకులు, 

డాకరు మిలర్ : 
టె దా 

వీ, ఐ, ఇ. కొంతకాలం మృదాసు|కి స్తియను కిభొశాలలో ఆంగోపన్యా 
(౧౧ 

'సకులు; తరువాత కళ "శాలాధ్యతక్షులు, 

రావుబహాద్దర్ (శ) ఎ. వెంకయ్య అవర్ ఘక్ ; 

ఎమ్, స్ పట్టభ్మదులు, మద్రాసు ఆర్కి_య లాజికల్ డిపౌర్దుమెంటు 
అస్మిసెంటు నూపశెండెంటు; శాసన పరిశోధకులు, 



గురజాడ రచనలు 804 

శ) చె. ఎ. ఎట్సు : 

ఆర్య విద్యాధికుడు, కొంతకాలం పచ్చయ్యప్ప కళాళాలక్ వీని 

పొలు, తమిళే, తెలుగుభెహలను అభ్యసించారు, 1006 లో తూర్పు బిల్లా 

లకు విద్యాధికారిగా నియమితులు, ఉపాధ్యాయ పరిపత్తులను ౫రిపీ చర్చలు 

సాగించి గిడుగు గురణాడల వ్యావహారిక భాపా ఉద్యమానికి (పోత్సాహం 

యిచ్చారు, 

(శ) (శృినివాసయ్యంగారు శ్ర 

(పసిద్ల న్యాయవాది, మదగనాసు మూకోర్తలో అడ్వ కేటు జనరలు, 

ఆప్పొారావుగారి సన్నిహిత మితుబు. గొప్ప స్నుక్సి ఎయరీయఎ పండితులు, 

శీ) వేదం వేంరటరాయశాస్రిగారు : 

పండితులు, వీరి స్వస్థానం నెల్లూరు... జననం : 21 డిసెంంమయ 1858, 
కళా పవూగ్ణ, మహా మహోపాధ్యాయ బిరుదాంకితులు, (ప్రతాప దీయము, 

రా పాపరిణయము ముదలై న నాటకిములను రచించారు. విశ్వవాథకవి రాజ 

(పణం సాహీళ్య దర్పణమును. తెలిసించారు.. |శాంథికోవాణులు, 1919 వ 
సంవన్చగపు ఆంధ సాహిత్య పరిపున్మహాసఫ"ధ్యత్షుల, నిర్యాణం : 8 

జూన్, 1929. 














